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UCHWAŁA Nr VI/44/11 

Rady Miejskiej w Mor �gu 

z dnia 24 lutego 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego gminy Mor �g,  

w obr �bie geodezyjnym �abi Róg 

 
Na podstawie art. 20 w zwi�zku z art. 14 ust. 8, art. 15, 

art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm: z po�n. zm.), 
rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz. U. Nr 164, poz. 1587) i art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40  
ust. 1 ustawy z  dnia 8  marca 1990 r. o samorz�dzie 
gminnym (j. t. Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pó�n. 
zm.) Rada Miejska w  Mor�gu, na wniosek Burmistrza 
Mor�ga uchwala, co nast�puje: 
 

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 

 
§ 1. 1. Stwierdza si� zgodno�� projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mor�g, 
w obr�bie geodezyjnym �abi Róg, zwanego dalej planem, 
z  ustaleniami Studium uwarunkowa� i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Mor�g, obszar 
miasta i obszary wiejskie, uchwalonego uchwał� Rady 
Miejskiej w Mor�gu nr XXI/354/08 Rady Miejskiej 
w Mor�gu z dnia 26.06.2008 roku. 
 

2. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mor�g, w obr�bie geodezyjnym 
�abi Róg. 

 
 

3. Plan obejmuje obszar o ł�cznej powierzchni ok. 397 ha. 
 

4. Integraln� cz��ci� uchwały s�: 
 
  1) rysunek planu, opracowany w skali 1:2 000 stanowi�cy 

zał�cznik nr 1 do niniejszej uchwały, 
 
  2) rozstrzygni�cie o  sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
oraz zasad ich finansowania, stanowi�cy zał�cznik  
nr 2 do niniejszej uchwały, 

 
  3) rozstrzygni�cie o  sposobie rozpatrzenia uwag 

zło�onych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, stanowi�cy 
zał�cznik nr 3 do niniejszej uchwały. 
 
5. Plan zostaje uchwalony w granicach okre�lonych na 

rysunku planu. 
 
§ 2. Celem ustale� zawartych w  uchwale jest 

stworzenie warunków do podj�cia działalno�ci 
inwestycyjnej w  zakresie: zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, wielorodzinnej i  zabudowy usługowej 
z uwzgl�dnieniem potrzeb zwi�zanych z ochron� struktury 
przestrzennej obszarów i obiektów zabytkowych, ochron� 
krajobrazu i przyrody. 
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§ 3. 1. Ilekro� w dalszych przepisach uchwały jest 
mowa o: 
 
  1) planie – nale�y przez to rozumie� plan, o którym 

mowa w § 1 niniejszej uchwały; 
 
  2) uchwale – nale�y przez to rozumie� niniejsz� uchwał�; 
 
  3) rysunku planu – nale�y przez to rozumie� cz��� 

graficzn� stanowi�c� zał�cznik nr 1 do niniejszej 
uchwały; 

 
  4) terenie - nale�y przez to rozumie� obszar 

o okre�lonym rodzaju przeznaczenia wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczaj�cymi; 

 
  5) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy – 

rozumie si� przez to lini�, poza któr� wyklucza si� 
lokalizacj� zewn�trznej �ciany budynku (nie dotyczy 
istniej�cych budynków). Zewn�trznej �ciany budynku 
nie stanowi�: ganki, wiatrołapy, schody i  pochylnie 
wej�ciowe do budynku, wykusze, balkony i  inne 
podobne elementy bryły budynku; 

 
  6) działce budowlanej – nale�y przez to rozumie� 

nieruchomo�� gruntow� lub działk� gruntu, której 
wielko��, cechy geometryczne, dost�p do drogi oraz 
wyposa�enie w urz�dzenia infrastruktury technicznej 
spełniaj� wymogi realizacji obiektów budowlanych 
wynikaj�ce z odr�bnych przepisów i aktów prawa 
miejscowego; 

 
  7) intensywno�ci zabudowy - nale�y przez to rozumie� 

stosunek sumy powierzchni wszystkich kondygnacji 
nadziemnych budynku do powierzchni działki 
budowlanej; 

 
  8) powierzchni biologicznie czynnej - zgodnie 

z przepisami odr�bnymi; 
 
  9) procencie zabudowy – nale�y przez to rozumie� 

maksymaln� dopuszczaln� wielko�� powierzchni 
zabudowy w stosunku do powierzchni działki; 

 
10) proponowana linia podziału wewn�trznego - 

propozycja podziału terenu na działki, z któr� nie musi 
by� zgodny projekt podziału nieruchomo�ci, 
z zastrze�eniem zachowania minimalnych wielko�ci 
działki wskazanych w  planie. Nale�y zachowa� 
kierunki linii proponowanego podziału wewn�trznego, 
jak wskazano na rysunku planu; 

 
11) stawka procentowa – jednorazowa opłata planistyczna 

okre�lona w  stosunku procentowym, naliczana 
w przypadku zbycia nieruchomo�ci, je�eli wskutek 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wzrosła jej warto��; 

 
12) modernizacji – nale�y przez to rozumie� działania 

maj�ce na celu popraw� jako�ci obiektów i urz�dze� 
oraz ich unowocze�nianie, z  dopuszczeniem 
przebudowy, remontu i  termomodernizacji. W celu 
polepszenia warunków mieszkaniowych, dopuszcza 
si� rozbudow� istniej�cych na dzie� uchwalenia planu 
budynków o nie wi�cej ni� 5% powierzchni zabudowy, 
przy jednoczesnym zmniejszeniu wska�nika 
powierzchni biologicznie czynnej; 

 
13) m. p. – nale�y przez to rozumie� miejsce postojowe; 
 

14) zaleceniu - nale�y przez to rozumie� wskazanie 
wykonania pewnych czynno�ci, nie b�d�cych nakazem; 

 
15) stanie istniej�cym – nale�y przez to rozumie� stan na 

rok wej�cia uchwały w �ycie; 
 
16) usługi nieuci��liwe - rozumie si� przez to usługi typu: 

usługi turystyki, gastronomii, handlu detalicznego, 
biurowe, usługi lekarskie i inne o podobnym poziomie 
uci��liwo�ci. 

 
§ 4. 1. Ustala si� nast�puj�ce przeznaczenie terenów 

wydzielonych liniami rozgraniczaj�cymi, posiadaj�ce 
symbol literowy i numer wyró�niaj�cy go spo�ród innych 
terenów: 
 
  1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Dopuszcza si� nieuci��liwe usługi o powierzchni nie 
przekraczaj�cej 30% ł�cznej powierzchni u�ytkowej 
budynków na działce 

 
  2) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Dopuszcza si� nieuci��liwe usługi w  parterze 
budynków 

 
  3) U - tereny zabudowy usługowej z  wył�czeniem 

wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. 
Rodzaj usługi wyszczególniony w kartach terenu 

 
  4) UO - tereny usług o�wiaty 
 
  5) UK - tereny usług kultury 
 
  6) US - tereny usług sportu i rekreacji 
 
  7) P - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 
 
  8) RU - tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, 

hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach 
le�nych i rybackich 

 
  9) R - tereny rolnicze 
 
10) RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 

rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 
 
11) R/ZL - tereny rolnicze z mo�liwo�ci� zalesienia 
 
12) ZL - lasy 
 
13) ZK - tereny zieleni przyrodniczo-krajobrazowej 
 
14) ZC - cmentarze 
 
15) WS - tereny wód powierzchniowych �ródl�dowych 
 
16) KS - parkingi 
 
17) K - tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja 
 
18) E - tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka 
 
19) W – tereny infrastruktury technicznej - wodoci�gi 
 
20) KDL - tereny dróg publicznych (lokalnych) 
 
21) KDD - tereny dróg publicznych (dojazdowych) 
 
22) KDW - tereny dróg wewn�trznych 
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23) KDX - tereny ci�gów pieszo-jezdnych 
 
24) KXX - tereny ci�gów pieszo-rowerowych 
 
25) KX - tereny ci�gów pieszych. 
 

§ 5. 1. Nast�puj�ce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu s� ustaleniami obowi�zuj�cymi: 
 
  a) granica obszaru obj�tego opracowaniem planu, 
 
  b) linie rozgraniczaj�ce tereny o ró�nym przeznaczeniu 

lub ró�nych zasadach zagospodarowania, 
 
  c) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, 
 
  d) budynki o warto�ciach historyczno-kulturowych, 
 
  e) symbole cyfrowo-literowe okre�laj�ce przeznaczenie 

terenów. 
 
§ 6. 1. Zasady ochrony i  kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) Na terenie opracowania planu obowi�zuj� nast�puj�ce 

ustalenia: 
a) now� zabudow� nale�y realizowa� zgodnie 

z historycznym układem przestrzennym wsi, 
zachowuj�c historyczne linie zabudowy, lokalizuj�c 
zabudow� w pierwszej kolejno�ci na starych 
siedliskach, nast�pnie wzdłu� drogi, 

b) na terenach MN, MN/U, U, R, RM, RU nale�y 
d��y� do zachowania historycznej skali zabudowy 
(budynki parterowe z  dachem wysokim 
dwuspadowym, pokrytym tradycyjn� dachówka 
ceramiczn�), 

c) nale�y zastosowa� ujednolicon� dla wszystkich 
budynków na działce kolorystyk� pokrycia dachów, 
ograniczon� do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, grafitowej, br�zowej i w odcieniach 
szaro�ci, 

d) nale�y zastosowa� ujednolicon� dla wszystkich 
budynków na działce kolorystyk� elewacji, 
ograniczon� do kolorów jasnych, pastelowych lub 
w kolorze cegły, z  dopuszczalnym deskowaniem 
i licowaniem cegł�, 

e) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji, 
dachów, stolarki drzwiowej i okiennej i ogrodze�. 

f) zakazuje si� budowania pełnych ogrodze� oraz 
stosowania w  ogrodzeniach prefabrykowanych 
prz�seł betonowych, 

g) nale�y stosowa� naturalne, tradycyjne materiały 
wyko�czeniowe, 

h) nale�y kształtowa� zabudow� w taki sposób, by 
pod wzgl�dem skali, formy i  wykorzystanych 
materiałów wyko�czeniowych, nawi�zywały do 
s�siedniej, istniej�cej historycznej zabudowy oraz 
tradycyjnej zabudowy regionu, 

i) zakazuje si� lokalizacji reklam i  szyldów 
wielkoformatowych. Dopuszcza si� lokalizacj� 
szyldów i tablic informacyjnych �ci�le zwi�zanych 
z wykonywan� na miejscu działalno�ci�, 
o powierzchni nie wi�kszej ni� 1,5 m2. 

 
  2) Niezgodne z  planem istniej�ce budynki, wzniesione 

zgodnie z  pozwoleniem na budow�, mog� by� 
poddawane remontom i  przebudowie bez prawa 
powi�kszania kubatury (za wyj�tkiem 
termomodernizacji), do czasu ich wyburzenia lub 
przebudowy zgodnej z  ustaleniami planu. 

 
  3) Rozbudowa budynków nieprzekraczaj�cych 20% 

powierzchni zabudowy budynku istniej�cego nie 
wymaga stosowania ustale� dotycz�cych kształtu 
dachu. 

 
  4) Dopuszcza si� mo�liwo�� wydzielenia działki 

o powierzchni mniejszej ni� ustalono w kartach terenu 
w celu powi�kszenia s�siedniej działki, dla polepszenia 
warunków mieszkaniowych, z wył�czeniem scale� 
likwiduj�cych podziały historyczne. 

 
  5) Wyklucza si� stosowanie sidingu winylowego. 
 
  6) Wszelkie działania inwestycyjne nale�y realizowa� 

z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego okre�lonych w  ustaleniach 
szczegółowych niniejszej uchwały. 
 
§ 7. 1. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego: 
 
  1) Cz��� terenu planu, oznaczona na rysunku planu, le�y 

w zasi�gu Narie�skiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. Wszelkie działania podejmowane na tym 
obszarze powinny by� zgodne z obowi�zuj�cymi 
przepisami. 

 
  2) Na terenie planu nie zostały wykonane badania 

geologiczne, które potwierdzałyby konieczno�� 
wskazania terenów zagro�onych osuwaniem mas 
ziemnych. �aden te� z terenów le��cych w granicach 
opracowania nie jest uj�ty w rejestrze obszarów 
zagro�onych ruchami masowymi ziemi. Na terenie 
obj�tym opracowaniem planu istniej� jednak�e tereny 
o spadku powy�ej 15%, oznaczone na rysunku planu, 
na których w momencie uruchomienia procesów 
inwestycyjnych mo�e powsta� zagro�enie ruchami 
masowymi ziemi. Na obszarach tych, przed realizacj� 
nowej zabudowy, istnieje obowi�zek wykonania bada� 
podło�a gruntowego z okre�leniem wpływu inwestycji 
na �rodowisko gruntowo-wodne, otoczenia oraz 
warunków zabezpieczenia przed osuwaniem si� mas 
ziemi. 

 
  3) Wskazuje si� na nieracjonalno�� podpiwnicze� 

budynków na terenach o wysokim poziomie wód 
gruntowych i lokalnych podmokło�ciach, ze wzgl�du 
na konieczno�� odwodnie� oraz mo�liwo�� trwałego 
naruszenia stosunków wodnych. W  przypadku 
lokalizacji budynku na tych terenach, przed 
wykonaniem projektu budowlanego, nale�y 
przeprowadzi� badania okre�laj�ce warunki 
geotechniczne w  celu okre�lenia warunków 
posadowienia obiektów budowlanych lub budowli. 
Rozwi�zania techniczne zabudowy oraz sposób 
zagospodarowania terenu winny uwzgl�dnia� wysoki 
poziom wód gruntowych i lokalne podmokło�ci. 

 
  4) Na terenie planu nale�y zachowa� istniej�ce tereny 

zieleni, ziele� wysok�, cenne zbiorowiska ro�linne itp. 
oraz zaleca si� wprowadzenie zadrzewie� 
i zakrzacze� jako uzupełnie� przestrzennych. 

 
  5) Nale�y zapewni� ochron� gatunkow� zgodnie 

z obowi�zuj�cymi przepisami. 
 
  6) Zaleca si� obj�� ochron� zadrzewienia i zakrzewienia 

nadwodne, przydro�ne oraz d��y� do ich wi�kszego 
udziału powierzchniowego, przez popieranie 
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spontanicznego rozwoju drzew i krzewów wokół strefy 
litoralnej wód powierzchniowych. 

 
  7) Nale�y zachowa� i podtrzymywa� trwało�� powi�za� 

ekologicznych obszaru obj�tego planem. 
 
  8) Obowi�zuje konieczno�� ochrony, konserwacji 

i udro�nienia wszelkich cieków, oczek wodnych i  
zbiorników wodnych, z  zapewnieniem 
nienaruszalnego przepływu wód. 

 
  9) Istnieje konieczno�� utrzymania i konserwacji rowów 

melioracyjnych. 
 
10) Nale�y zachowa� rowy odwadniaj�ce tereny s�siednie. 
 
11) Zakres uci��liwo�ci dla �rodowiska z racji funkcji 

dopuszczalnej usługi musi by� ograniczony do granic 
obszaru, do którego inwestor posiada tytuł prawny, 
a znajduj�ce si� na nim pomieszczenia na pobyt ludzi 
musz� by� wyposa�one w techniczne �rodki ochrony 
przed tymi uci��liwo�ciami. 

 
12) Zakazuje si� zwi�kszania hodowli zwierz�t na terenach 

zabudowy zagrodowej, w sposób pogarszaj�cy warunki 
zamieszkania na terenach s�siednich. 

 
13) Projektowane u�ytkowanie i zagospodarowanie terenu 

nie mo�e stanowi� �ródła zanieczyszcze� dla 
�rodowiska wodno-gruntowego. Nale�y zastosowa� 
takie rozwi�zania techniczne, technologiczne 
i organizacyjne, aby przeciwdziała� zagro�eniom 
�rodowiskowym z racji dopuszczonej funkcji. 

 
14) Realizacja zapisów planu nie mo�e prowadzi� do 

pogorszenia warunków aerosanitarnych i akustycznych 
na przedmiotowym terenie oraz na terenach 
s�siednich. 

 
15) Ustala si� dopuszczalne poziomy hałasu w �rodowisku, 

których nale�y dotrzyma�, zgodnie z  przepisami 
odr�bnymi tj.: 
a) na terenach oznaczonych symbolami MN, jak dla 

terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
b) na terenach oznaczonych symbolami MN/U, jak dla 

terenów mieszkaniowo-usługowych. 
 
16) W przypadku przekroczenia akustycznych standardów 

jako�ci �rodowiska, na terenach wymagaj�cych 
ochrony akustycznej ustala si� zastosowanie �rodków 
ograniczaj�cych hałas, co najmniej do poziomów 
dopuszczalnych np. poprzez nasadzenie pasa zieleni 
o charakterze izolacyjnym. 

 
17) Zaleca si� stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych 

do utwardzania wjazdów i miejsc postojowych. 
 
18) Działalno�� usługowa i  rekreacyjna nie mo�e 

powodowa� na granicy działki przekroczenia 
standardów jako�ci �rodowiska wymaganych dla 
zabudowy mieszkaniowej. 

 
§ 8. 1. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
 
  1) Na obszarze opracowania planu obowi�zuj� nast�puj�ce 

ustalenia: 
a) nale�y zachowa� istniej�cy układ przestrzenny wsi, 
b) nale�y zachowa� i  utrwala� ziele� wysok� 

komponowan�, zwi�zan� z  zespołami zabudowy. 

Nowe nasadzenia lokalizowa� w  formie dopełnie� 
istniej�cej zieleni, jak równie� w formie nowych 
kompozycji, w nawi�zaniu do zieleni historycznej 
(w tym szpalerów i alei), 

c) now� zabudow� nale�y lokalizowa� w  pierwszej 
kolejno�ci na starych siedliskach, a  nast�pnie 
wzdłu� drogi, zgodnie z historycznym układem 
przestrzennym wsi, zachowuj�c historyczne linie 
zabudowy, 

d) now� zabudow� dostosowa� do historycznej formy 
architektonicznej, w  szczególno�ci w  zakresie: 
skali i  bryły zabudowy, usytuowania, gabarytów, 
kształtu dachu, detalu architektonicznego, kolorystyki 
(elewacje w  kolorach jasnych, pastelowych lub 
w kolorze cegły, dopuszcza si� deskowanie 
i  licowanie cegł�, wyklucza si� stosowanie sidingu; 
pokrycie dachu w  kolorze ceglastym, grafitowym, 
b�d� odcieniach br�zu). Nowa zabudowa winna w 
 obszarach zabudowanych stanowi� uzupełnienie 
historycznej zabudowy. Na pozostałym obszarze 
nowa zabudowa układem i  form� architektoniczn� 
powinna nawi�zywa� do układów i  form istniej�cych, 
a  tak�e naturalnego ukształtowania terenu oraz 
kontynuowa� miejscow� i regionaln� tradycj� 
budowlan�, 

e) istniej�cy cmentarz nale�y porz�dkowa�, nie 
dopu�ci� do usuwania starych nagrobków 
i starodrzewu. 

 
  2) W granicach planu znajduj� si� oznaczone na rysunku 

planu, wpisane do gminnej ewidencji zabytków, 
budynki wskazane do ochrony ze wzgl�du na warto�ci 
historyczno-kulturowe. 
Dla budynków tych obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
a) ustala si� wymóg zachowania, remontu 

i adaptacji istniej�cych budynków, z  wykorzystaniem 
tradycyjnych, naturalnych materiałów wyko�czeniowych, 

b) nale�y zachowa� historyczn� skal� zabudowy 
(budynki parterowe z  dachem dwuspadowym, 
pokrytym tradycyjn� dachówk� ceramiczn�), 

c) ochronie podlegaj� historyczne: gabaryty, bryła, 
kształt dachu, dyspozycja �cian, formy 
architektoniczne i detal, w tym podział stolarki 
okiennej, materiały budowlane, kolorystyka, 

d) nale�y zachowa� i  utrwala� ziele� wysok� 
komponowan�, zwi�zan� z zespołami zabudowy. 
Nowe nasadzenia lokalizowa� w formie dopełnie� 
istniej�cej zieleni, jak równie� w formie nowych 
kompozycji, w nawi�zaniu do zieleni historycznej 
(w tym szpalerów i alei), 

e) dopuszcza si� zmiany zwi�zane z przystosowaniem 
obiektów do współczesnych wymogów technicznych 
i funkcjonalnych, 

f) rozbiórka jest dopuszczalna wył�cznie na 
podstawie orzeczenia sporz�dzonego przez osob� 
uprawnion�, potwierdzaj�cego stan techniczny 
budynku zagra�aj�cy �yciu lub mieniu. Przed 
rozbiórk� nale�y wykona� inwentaryzacj� budynku 
(dokumentacj� pomiarow� i  fotograficzn�). 
W przypadku rozbiórki w miejscu budynku nale�y 
zlokalizowa� budynek o analogicznym charakterze 
i gabarytach w oparciu o wykonan� dokumentacj� 
pomiarow�, 

g) działania inwestycyjne w budynkach o warto�ciach 
historyczno-kulturowych, w  obr�bie elementów 
podlegaj�cych ochronie, wymienionych w ppkt a), 
wymagaj� uzgodnienia z wła�ciwym terenowo 
Konserwatorem Zabytków w  oparciu 
o wcze�niejsz� opini�. 
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  3) Obszar obj�ty opracowaniem planu nie został dotychczas 
rozpoznany pod wzgl�dem archeologicznym. Nale�y 
przeprowadzi� powierzchniowe badania archeologiczne 
metod� AZP, na które nale�y uzyska� pozwolenie 
wła�ciwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
Obowi�zuj� przepisy odr�bne. 

 
  4) W przypadku braku wykonania rozpoznania 

powierzchniowego AZP, na obszarze obj�tym planem, 
niezb�dne b�dzie przeprowadzenie wszelkich prac 
ziemnych pod nadzorem archeologicznym, w zakresie 
uzgodnionym z wła�ciwym terenowo wojewódzkim 
urz�dem ochrony zabytków. 

 
  5) W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych 

na materiał archeologiczny nale�y zawiadomi� 
wła�ciwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
Obowi�zuj� przepisy odr�bne. 

 
§ 9. 1. Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
 
  1) Na terenie planu wyst�puj� przestrzenie publiczne,  

o których mowa w  art. 2  pkt 6  ustawy z  dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z po�n. zm.). 
Przestrzeniami publicznymi s� wszystkie przestrzenie 
ogólnodost�pne, tj. drogi publiczne, skwery, place, 
parki, ci�gi piesze, ci�gi pieszo-rowerowe, a tak�e 
tereny usług publicznych i usług kultury. 

 
  2) Tereny dróg wewn�trznych, ci�gów pieszych, ci�gów 

pieszo-jezdnych, ci�gów pieszo-rowerowych, pla�e, 
tereny zieleni przyrodniczo-krajobrazowej, zieleni 
urz�dzonej, tereny usług o�wiaty, przeznaczone s� do 
realizacji celu publicznego. 

 
  3) W zakresie oddziaływania przestrzeni prywatnych na 

przestrze� publiczn� ustala si�: 
a) zakaz lokalizacji reklam i szyldów wielkoformatowych. 

Dopuszcza si� lokalizacj� szyldów i  tablic 
informacyjnych �ci�le zwi�zanych z  wykonywan� 
na miejscu działalno�ci�, o  powierzchni nie 
wi�kszej ni� 1,5 m2, 

b) zakaz stosowania pełnych ogrodze� oraz 
stosowania w  ogrodzeniach prefabrykowanych 
prz�seł betonowych, 

c) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji, 
dachów, stolarki drzwiowej i okiennej i ogrodze�. 

 
  4) Dopuszcza si� lokalizacj� obiektów małej architektury 

i urz�dze� technicznych. 
 
  5) Nawierzchnia, mała architektura i  ziele� winny 

nawi�zywa� do historycznej architektury 
i historycznego charakteru miejscowo�ci. 

 
  6) Nale�y wykorzystywa� tradycyjne, naturalne materiały 

wyko�czeniowe. 
 
  7) Dopuszcza si� tymczasowe obiekty usługowo-handlowe. 

 
§ 10. 1. Parametry i  wska�niki kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla 
poszczególnych terenów zawarto w  ustaleniach 
szczegółowych niniejszej uchwały. Dopuszcza si� 
przekształcenie i  zmian� sposobu u�ytkowania 
istniej�cych obiektów w ramach projektowanej funkcji. 
 

§ 11. 1. Na obszarze planu nie wyst�puj� tereny 
i obiekty podlegaj�ce ochronie, ustalone na podstawie 
odr�bnych przepisów, w tym tereny górnicze, a  tak�e 
nara�one na niebezpiecze�stwo powodzi oraz zagro�one 
osuwaniem si� mas ziemnych. 
 

§ 12. 1. Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz 
scalania i  podziału nieruchomo�ci obj�tych planem 
miejscowym dla poszczególnych terenów zawarto 
w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały. 

 
§ 13. 1. Szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy dla poszczególnych terenów zawarto 
w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały. 

 
§ 14. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej: 
 
  1) Zaopatrzenie w  wod� - z  wodoci�gu wiejskiego po 

jego rozbudowie i  na warunkach okre�lonych przez 
zarz�dc� sieci. 

 
  2) Zaopatrzenie w  energi� elektryczn� - z  sieci 

energetycznej poprzez zł�cze kablowe na warunkach 
zarz�dcy sieci. Dopuszcza si� skablowanie 
istniej�cych napowietrznych linii energetycznych. 

 
  3) Zaopatrzenie w  energi� ciepln� – indywidualne 

z zastosowaniem �ródeł ciepła nieemisyjnych lub 
niskoemisyjnych, nieuci��liwych dla �rodowiska, 
wykorzystuj�cych takie paliwa jak: gaz, olej opałowy, 
drewno, itp. 

 
  4) Zaopatrzenie w  gaz - mo�liwo�� gazyfikacji  

na warunkach okre�lonych przez operatora sieci 
gazowej, w  przypadku uzyskania odpowiednich 
wska�ników opłacalno�ci ekonomicznej dla operatora 
sieci gazowej. W  przypadku wybudowania sieci 
gazowej nale�y zachowa� normatywne odległo�ci 
projektowanych urz�dze� i obiektów od sieci gazowej 
na podstawie wła�ciwych przepisów. Dopuszcza si� 
przebudow� sieci gazowej z koliduj�cymi obiektami, 
na warunkach podanych przez operatora sieci 
gazowej. 

 
  5) Odprowadzenie �cieków – do oczyszczalni �cieków 

w Mor�gu za po�rednictwem istniej�cej lub 
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z  terminem 
realizacji ustalonym w  Krajowym Programie 
Oczyszczania 	cieków Komunalnych w  aglomeracji 
Mor�g do 31 grudnia 2015 roku. Do czasu realizacji 
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza si� 
stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych 
jako rozwi�zanie tymczasowe z zakresu gospodarki 
�ciekowej. Po rozbudowie sieci kanalizacyjnej 
wszystkie obiekty nale�y obowi�zkowo podł�czy�  
do sieci, a  zbiorniki bezwzgl�dnie zlikwidowa�.  
Nie dopuszcza si� funkcjonowania równocze�nie 
kanalizacji sanitarnej i zbiorników bezodpływowych. 

 
  6) Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: 

a) z terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej 
poprzez retencjonowanie, odprowadzanie do 
gruntu w granicach własnej działki lub do rowów 
melioracyjnych. Wody opadowe odprowadzane do 
rowów melioracyjnych oczy�ci� w urz�dzeniach 
oczyszczaj�cych, 
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b) z utwardzonych powierzchni dróg i parkingów,  
po oczyszczeniu w urz�dzeniach oczyszczaj�cych 
w stopniu zapewniaj�cym spełnienie wymaga� 
okre�lonych w obowi�zuj�cych przepisach,  
do cieków powierzchniowych, rowów melioracyjnych 
lub studni chłonnych z poduszk� sorbentow�, 

c) �cieki deszczowe z terenów utwardzonych,  
a w szczególno�ci z terenów przemysłowych, 
usługowych (uci��liwych), terenów dróg 
wewn�trznych i parkingów przed odprowadzeniem 
do odbiornika nale�y podczyszcza� w separatorze 
substancji ropopochodnych, 

d) istniej�ce zbiorcze rowy melioracyjne szczegółowe 
nale�y zachowa� i systematycznie konserwowa�. 
Wzdłu� rowów szczegółowych nale�y zachowa� 
stref� woln� od zabudowy o szeroko�ci min. 5,0 m 
po obu jego stronach oraz wprowadzi� pasy zieleni 
trawiastej o szeroko�ci min. 2,0 m. Tereny 
o wysokim poziomie wód gruntowych odwadniane 
rowami melioracyjnymi, przeznaczone pod 
budownictwo mieszkaniowe, nale�y zdrenowa�, 
a wody drena�owe odprowadzi� do rowów 
istniej�cych poza terenem zagospodarowania, 

e) nale�y stosowa� rozwi�zania techniczne, 
technologiczne i  organizacyjne gwarantuj�ce 
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy 
wodono�nej, 

f) nale�y zabezpieczy� odpływ wód opadowych 
w sposób chroni�cy teren przed erozj� wodn� oraz 
zaleganiem wód opadowych. 

 
  7) Uzbrojenie w zakresie usług telekomunikacyjnych - 

w oparciu o istniej�c� sie� telekomunikacyjn� na 
warunkach okre�lonych przez lokalnych operatorów 
sieci. 

 
  8) Gospodarowanie odpadami stałymi – na terenie ka�dej 

działki budowlanej nale�y wydzieli� miejsce na pojemniki 
słu��ce do czasowego gromadzenia odpadów stałych. 
Nale�y d��y� do obj�cia wszystkich mieszka�ców 
zorganizowanym systemem zbierania odpadów 
komunalnych oraz d��y� do upowszechniania 
selektywnej zbiórki odpadów w�ród mieszka�ców 
z zaleceniem podziału na fakcje such� i mokr�. Nale�y 
wprowadzi� wst�pn� segregacj� odpadów, zorganizowa� 
wywóz odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, 
zielonych i niebezpiecznych. Obowi�zuje wywóz  
na składowisko odpadów za po�rednictwem 
specjalistycznych jednostek. Gospodarka odpadami musi 
by� zgodna z ustaw� o odpadach. 

 
  9) Na ka�dym terenie dopuszcza si� lokalizacj� sieci lub 

urz�dze� infrastruktury technicznej. Dopuszcza si� 
równie� wydzielenie działki o powierzchni mniejszej 
ni� ustalono w kartach terenu, z przeznaczeniem jej na 
sie� lub urz�dzenie infrastruktury technicznej. 

 
10) Dopuszcza si� zmian� lokalizacji istniej�cych sieci 

i urz�dze� infrastruktury technicznej (w sposób  
nie ograniczaj�cy podstawowego przeznaczenia 
terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj�cymi) 
w uzgodnieniu z wła�cicielami i zarz�dzaj�cymi tymi 
sieciami i urz�dzeniami. 

 
11) W obr�bie terenów budowlanych i dróg nale�y zapewni� 

zaopatrzenie wodne dla celów ga�niczych oraz dróg 
dojazdowych dla samochodów po�arniczych. 

 
12) W przypadku realizacji budownictwa mieszkaniowego, 

nale�y zapewni� dla ludno�ci �ródła nieska�onej wody 

pitnej i  technologicznej w  ilo�ciach co najmniej 
minimalnych, przewidzianych dla okresu 
ograniczonych dostaw. W sytuacjach kryzysowych 
nale�y zapewni� dost�p do studni awaryjnych. 

 
13) Przez teren opracowania planu przebiega linia 

energetyczna �redniego napi�cia. Ustala si� 
oznaczon� na rysunku planu stref� ochronn� od linii 
�redniego napi�cia w odległo�ci 7,5 m od skrajnego 
przewodu linii energetycznej, wył�czon� z zabudowy 
do czasu skablowania linii napowietrznych. 
W przypadku skablowania istniej�cych linii 
napowietrznych obowi�zuj� linie zabudowy jak na 
rysunku planu. 
 
§ 15. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji: 
 
  1) Na obszarze opracowania planu, system komunikacji 

tworz� tereny o nast�puj�cej klasyfikacji: 
a) KDL - tereny dróg publicznych (lokalnych) 
b) KDD - tereny dróg publicznych (dojazdowych) 
c) KDW - tereny dróg wewn�trznych 
d) KDX - tereny ci�gów pieszo-jezdnych 
e) KXX – tereny ci�gów pieszo-rowerowych 
f) KX – tereny ci�gów pieszych. 

 
  2) Dopuszcza si� wydzielenie dróg wewn�trznych 

o minimalnej szeroko�ci 8 m. W przypadku powi�zania 
projektowanych dróg wewn�trznych z drogami 
publicznymi, jej wydzielenie mo�na przeprowadzi� 
wył�cznie w uzgodnieniu z  zarz�dc� drogi publicznej. 

 
  3) Na poszczególnych terenach, w  zale�no�ci od 

przeznaczenia, nale�y zapewni� miejsca postojowe 
w ilo�ci min.: 
a) 2m.p./1 mieszkanie 
b) 1m.p./1 pokój go�cinny dla obiektów usług turystyki 
c) 15m.p./100 miejsc konsumenckich dla obiektów 

usług gastronomii 
d) 2m.p./50m² powierzchni u�ytkowej innych ni� 

wy�ej wymienionych usług. 
 
  4) W liniach rozgraniczaj�cych dróg dopuszcza si�: 

a) lokalizacj� budynków i urz�dze� zwi�zanych 
z gospodark� drogow� i obsług� ruchu drogowego, 
na warunkach okre�lonych w  obowi�zuj�cych 
przepisach, 

b) �cie�ki rowerowe, 
c) miejsca postojowe, 
d) lokalizacj� sieci i urz�dze� infrastruktury technicznej, 
e) ziele�, 
f) mał� architektur�. 

 
  5) Dopuszcza si� zmniejszenie minimalnych powierzchni 

nowoprojektowanych działek na wydzielenie dróg, jak 
na rysunku planu. 
 
§ 16. 1. Sposób i  termin tymczasowego 

zagospodarowania, urz�dzania i  u�ytkowania terenów 
zawarto w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały. 
 

§ 17. 1. W zwi�zku z uchwaleniem niniejszego planu 
nalicza si� jednorazow� opłat� ustalon� w stosunku 
procentowym do wzrostu warto�ci nieruchomo�ci. 
Stawki procentowe dla poszczególnych terenów zawarto 
w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały. 
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§ 18. 1. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami 
planu dla poszczególnych terenów zawarto w ustaleniach 
szczegółowych niniejszej uchwały. 
 

Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe 

 
§ 19. Ustalenia szczegółowe dla obszaru opracowania 

planu przedstawia si� w poszczególnych paragrafach 
niniejszej uchwały. 
 

§ 20. 1. Dla terenów 1-R/ZL, 48-R/ZL, 49-R/ZL,  
51-R/ZL, 56-R/ZL, oznaczonych na rysunku planu, 
obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze z mo�liwo�ci� 

zalesienia. 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: zgodnie z  przepisami 
odr�bnymi. 

 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si�. 
 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy, jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i  krajobrazu 

kulturowego: zgodnie z przepisami odr�bnymi. 
 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 
 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 
 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej. 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenu: z przyległych dróg, 
b) Dopuszcza si� wydzielenie miejsc postojowych, 
c) Obowi�zuj� zapisy, jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak  
w § 14. 

 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 0%. 
 

2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 
dla terenów: nie ustala si�. 
 

§ 21. 1. Dla terenów 25-ZL, 26-ZL, 45-ZL, 46-ZL,  
47-ZL, oznaczonych na rysunku planu, obowi�zuj� 
nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: lasy 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: nie dotyczy 
 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: nie dotyczy 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

nie dotyczy 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: cz��� terenów, jak na rysunku planu, 
le�y w strefie Narie�skiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. Obowi�zuj� zapisy odr�bne 

 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy 
 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie dotyczy 
 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: zgodnie z  przepisami odr�bnymi 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenu: z terenów przyległych 
b) Miejsca postojowe: zgodnie z planem urz�dzenia  

lasu 
 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i  budowy systemów 

infrastruktury technicznej: zgodnie z  przepisami 
odr�bnymi 

 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: zgodnie z planem 
urz�dzenia lasu 

 
12) Stawki procentowe: 0%. 
 

2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 
dla terenów: na terenach 25-ZL, 26-ZL zaleca si� 
lokalizacj� ci�gów pieszych wzdłu� jeziora, jak na rysunku 
planu. 
 

§ 22. 1. Dla terenu 5-MN, oznaczonego na rysunku 
planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: wolnostoj�ca 
b) Linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 

6,0 m od linii rozgraniczaj�cych drogi oraz 12,0 m 
od lasu i jak na rysunku planu 

c) Powierzchnia zabudowy: nie wi�cej ni� 15% 
d) Intensywno�� zabudowy: nie wi�cej ni� 0,3 
e) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 

ni� 60% 
f) Liczba kondygnacji nadziemnych: 

- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 
2 (budynki parterowe z poddaszem u�ytkowym), 

- Dla budynków gara�owych i gospodarczych: 
nie wi�cej ni� 1 

g) Wysoko�� zabudowy: 
- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 8,5 m 
- Dla budynków gara�owych i gospodarczych: 

nie wi�cej ni� 6,0 m 
h) Wysoko�� posadzki parteru: nie wi�cej ni� 0,5 m 
i) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: 

- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni�  
20,0 m, 
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- Dla budynków gara�owych i gospodarczych 
wolnostoj�cych: nie wi�cej ni� 8,0 m 

j) Kolorystyka elewacji: kolory jasne, pastelowe oraz 
w kolorze ziemi i cegły. Dopuszcza si� deskowanie 
i licowanie cegł�. Zakaz stosowania jaskrawych 
kolorów 

k) Parametry dachu : 
- Kształt dachu: dwuspadowe, równopołaciowe 
- K�t nachylenia połaci: 40-45° 
- Pokrycie: tradycyjna dachówka ceramiczna 
- Kolorystyka: ceglasty, br�zowy, grafitowy 
- Kierunek głównej kalenicy budynku mieszkalnego 

w stosunku do pasa drogowego: równoległy 
l) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: nie dotyczy 
m) Elementy zagospodarowania terenu: nie ustala si�. 

 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: nie mniej 

ni� 2000 m2 
b) Szeroko�� frontu działki: nie mniej ni� 22 m 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: ok. 90° 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i  krajobrazu 

kulturowego: Cz��� terenów, jak na rysunku planu, 
le�y w granicach Narie�skiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. Obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 

 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 
 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: 
a) Dopuszcza si� wbudowanie gara�y w  brył� 

budynku mieszkalnego. 
b) Na terenie wyst�puj� spadki powy�ej 15% oraz 

lokalne podmokło�ci. W przypadku lokalizacji 
budynku i  ich obszarze, przed wykonaniem 
projektu budowlanego, nale�y przeprowadzi� 
badania okre�laj�ce warunki geotechniczne w celu 
okre�lenia warunków posadowienia obiektów 
budowlanych lub budowli. Rozwi�zania techniczne 
zabudowy oraz sposób zagospodarowania terenu 
winny uwzgl�dnia� wysoki poziom wód 
gruntowych, lokalne podmokło�ci oraz spadki 
terenu. 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenu: z przyległej drogi dojazdowej 

zgodnie z rysunkiem planu. 
b) Nale�y zapewni� miejsca postojowe wg 

wska�ników okre�lonych w § 15. 
c) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 

 
12) Stawki procentowe: 15%. 
 

2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 
dla terenów: nie ustala si�. 
 

§  23. 1. Dla terenów 6-R, 11-R, 27-R, 28-R, 35-R,  
37-R, 42-R oznaczonych na rysunku planu, obowi�zuj� 
nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze. 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: wolnostoj�ca 
b) Linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 

6,0 m od linii rozgraniczaj�cych dróg oraz terenów 
ci�gów pieszo-rowerowych, 8,0 m od linii 
rozgraniczaj�cych drogi 025-KDL, 12,0 m od 
lasów, 20,0 m od terenów zamkni�tych i jak na 
rysunku planu 

c) Powierzchnia zabudowy: 
- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 300 m2 
- Dla budynków gospodarczych, gara�owych 

i inwentarskich: nie ustala si� 
d) Intensywno�� zabudowy: nie ustala si� 
e) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 

ni� 70% 
f) Liczba kondygnacji nadziemnych: 

- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 2 
(budynki parterowe z poddaszem u�ytkowym), 

- Dla budynków gospodarczych, gara�owych 
i inwentarskich: nie wi�cej ni� 2 

g) Wysoko�� zabudowy: 
- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 8,5 m 
- Dla budynków gospodarczych, gara�owych 

i inwentarskich: nie wi�cej ni� 8,5 m 
h) Wysoko�� posadzki parteru: nie wi�cej ni� 0,5 m 
i) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: nie ustala si� 
j) Kolorystyka elewacji: kolory jasne, pastelowe lub 

w kolorze cegły. Dopuszcza si� deskowanie 
i licowanie cegł�. Zakaz stosowania jaskrawych 
kolorów 

k) Parametry dachu : 
- Kształt dachu: dwuspadowe, równopołaciowe 
- K�t nachylenia połaci: 40-45° (dla budynków 

gospodarczych i inwentarskich 25-45°) 
- Pokrycie: tradycyjna dachówka ceramiczna 
- Kolorystyka: ceglasty, br�zowy, grafitowy 
- Kierunek głównej kalenicy budynku mieszkalnego 

w stosunku do pasa drogowego: nie ustala si� 
l) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: nie dotyczy 
m) Elementy zagospodarowania terenu: nie ustala si�. 

 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: nie mniej 

ni� 3000m2 
b) Szeroko�� frontu działki: nie mniej ni� 22 m 
c) K�t poło�enia granic działki w  stosunku do pasa 

drogowego: ok. 90° 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i  krajobrazu 

kulturowego: Cz��� terenów, jak na rysunku planu, 
le�y w granicach Narie�skiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. Obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
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  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 
 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: 
a) Na działce dopuszcza si� lokalizacj� tylko 

1 budynku mieszkalnego. 
b) Przez teren 11-R, 37-R, 42-R przebiega linia 

�redniego napi�cia. Obowi�zuj� zapisy jak w § 14, 
ust. 1 pkt 13). 

c) Na terenie wyst�puj� spadki powy�ej 15% oraz 
lokalne podmokło�ci. W przypadku lokalizacji 
budynku i  ich obszarze, przed wykonaniem projektu 
budowlanego, nale�y przeprowadzi� badania 
okre�laj�ce warunki geotechniczne w celu okre�lenia 
warunków posadowienia obiektów budowlanych lub 
budowli. Rozwi�zania techniczne zabudowy oraz 
sposób zagospodarowania terenu winny uwzgl�dnia� 
wysoki poziom wód gruntowych, lokalne podmokło�ci 
oraz spadki terenu. 

9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji: 
a) Dojazd do terenu: z przyległej dróg zgodnie 

z rysunkiem planu. 
b) Nale�y zapewni� miejsca postojowe wg 

wska�ników okre�lonych w § 15. 
c) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 10%. 
 

2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 
dla terenów: nie ustala si�. 
 

§ 24. 1. Dla terenów 7-RM, 10-RM, 13-RM, 16-RM, 
18-RM, 29-RM, 43-RM, 44-RM, oznaczonych na rysunku 
planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy zagrodowej 

w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: wolnostoj�ca 
b) Linie zabudowy: 6,0 m od linii rozgraniczaj�cych 

ci�gów pieszo-rowerowych i jak na rysunku planu 
c) Powierzchnia zabudowy: 

- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 300 m2 
- Dla budynków gospodarczych, gara�owych 

i inwentarskich: nie ustala si� 
d) Intensywno�� zabudowy: nie ustala si� 
e) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 

ni� 50% 
f) Liczba kondygnacji nadziemnych: 

- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 2 
(budynki parterowe z poddaszem u�ytkowym), 

- Dla budynków gospodarczych, gara�owych 
i inwentarskich: nie wi�cej ni� 2 

 

g) Wysoko�� zabudowy: 
- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 8,5 m 
- Dla budynków gospodarczych, gara�owych 

i inwentarskich: nie wi�cej ni� 8,5 m 
h) Wysoko�� posadzki parteru: nie wi�cej ni� 0,5 m 
i) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: nie ustala si� 
j) Kolorystyka elewacji: kolory jasne, pastelowe lub 

w kolorze cegły. Dopuszcza si� deskowanie 
i licowanie cegł�. Zakaz stosowania jaskrawych 
kolorów 

k) Parametry dachu: 
- Kształt dachu: dwuspadowe, równopołaciowe 
- K�t nachylenia połaci: 40-45° (dla budynków 

gospodarczych i inwentarskich 25-45°) 
- Pokrycie: tradycyjna dachówka ceramiczna 
- Kolorystyka: ceglasty, br�zowy, grafitowy 
- Kierunek głównej kalenicy budynku mieszkalnego 

w stosunku do pasa drogowego: nie ustala si� 
l) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: zaleca si� 

przebudow�, zgodnie z ustaleniami planu, 
budynków dysharmonizuj�cych z historyczn� 
zabudow� oraz budynków z formami obcymi 
architektonicznie 

m) Elementy zagospodarowania terenu: nie ustala si�. 
 
  3) Szczegółowe zasady i  warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: w liniach 

rozgraniczaj�cych terenu 
b) Szeroko�� frontu działki: nie ustala si� 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie ustala si� 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: cz��� terenów, jak na rysunku planu, 
le�y w granicach Narie�skiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. Obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 

 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 
 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: 
a) Na działce dopuszcza si� lokalizacj� tylko 

1 budynku mieszkalnego. 
b) Przez teren 13-RM, 44-RM przebiega linia 

�redniego napi�cia. Obowi�zuj� zapisy jak w § 14, 
ust. 1 pkt 13). 

c) Na terenach wyst�puj� spadki powy�ej 15% oraz 
lokalne podmokło�ci. W przypadku lokalizacji 
budynku, przed wykonaniem projektu budowlanego, 
nale�y przeprowadzi� badania okre�laj�ce warunki 
geotechniczne w celu okre�lenia warunków 
posadowienia obiektów budowlanych lub budowli. 
Rozwi�zania techniczne zabudowy oraz sposób 
zagospodarowania terenu winny uwzgl�dnia� wysoki 
poziom wód gruntowych, lokalne podmokło�ci oraz 
spadki terenu. 
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  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji: 
a) Dojazd do terenów: z przyległych dróg i przez 

tereny przyległe zgodnie z rysunkiem planu. 
b) Nale�y zapewni� miejsca postojowe wg 

wska�ników okre�lonych w § 15. 
c) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 0%. 
 

2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 
dla terenów: nie ustala si�. 
 

§ 25. 1. Dla terenów 8-MN/U, 12-MN/U, 17-MN/U,  
32-MN/U, 33-MN/U, oznaczonych na rysunku planu, 
obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i  usługowej (usługi turystyki, handlu 
detalicznego, gastronomii). 

 
  2) Parametry i  wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: wolnostoj�ca 
b) Linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 

6,0 m od linii rozgraniczaj�cych dróg oraz terenów 
ci�gów pieszo-rowerowych, 8,0 m od linii 
rozgraniczaj�cych dróg 019-KDL, 025-KDL i jak na 
rysunku planu 

c) Powierzchnia zabudowy: nie wi�cej ni� 30% 
d) Intensywno�� zabudowy: nie wi�cej ni� 0,6 

(nie dotyczy istniej�cych powierzchni i  podziałów 
działek mniejszych ni� 1000 m2) 

e) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 
ni� 50% 

f) Liczba kondygnacji nadziemnych: 
- Dla budynków mieszkalnych i usługowych: nie 

wi�cej ni� 2 (budynki parterowe z poddaszem 
u�ytkowym), 

- Dla budynków gara�owych i gospodarczych: 
nie wi�cej ni� 1 

g) Wysoko�� zabudowy: 
- Dla budynków mieszkalnych i usługowych: nie 

wi�cej ni� 8,5 m 
- Dla budynków gara�owych i gospodarczych: 

nie wi�cej ni� 6,0 m 
h) Wysoko�� posadzki parteru: nie wi�cej ni� 0,5 m 
i) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: 

- Dla budynków mieszkalnych i usługowych:  
nie wi�cej ni� 20,0 m, 

- Dla budynków gara�owych i gospodarczych 
wolnostoj�cych: nie wi�cej ni� 8,0 m 

j) Kolorystyka elewacji: kolory jasne, pastelowe lub 
w  kolorze cegły. Dopuszcza si� deskowanie 
i licowanie cegł�. Zakaz stosowania jaskrawych 
kolorów 

k) Parametry dachu : 
- Kształt dachu: dwuspadowe, równopołaciowe 
- K�t nachylenia połaci: 40-45° (dla budynków 

gospodarczych i inwentarskich 25-45°) 
- Pokrycie: tradycyjna dachówka ceramiczna 
- Kolorystyka: ceglasty, br�zowy, grafitowy 

- Kierunek głównej kalenicy budynku 
mieszkalnego w stosunku do pasa drogowego: 
równoległy 

l) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: zaleca si� 
rozbudow�, przebudow�, modernizacj� budynków 
dysharmonizuj�cych z historyczn� zabudow� oraz 
budynków z formami obcymi architektonicznie 

m) Elementy zagospodarowania terenu: nie ustala si�. 
 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: nie mniej 

ni� 1500 m2. Uznaje si� za zgodne z planem 
istniej�ce powierzchnie i podziały działek. 

b) Szeroko�� frontu działki: nie mniej ni� 22 m. 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: ok. 90°. 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: cz��� terenów, jak na rysunku planu, 
le�y w granicach Narie�skiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. Obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 

 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 
 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: 
a) Dopuszcza si� wbudowanie gara�y w  brył� 

budynku mieszkalnego. 
b) Na terenach wyst�puj� spadki powy�ej 15% oraz 

lokalne podmokło�ci. W przypadku lokalizacji 
budynku, przed wykonaniem projektu budowlanego, 
nale�y przeprowadzi� badania okre�laj�ce warunki 
geotechniczne w celu okre�lenia warunków 
posadowienia obiektów budowlanych lub budowli. 
Rozwi�zania techniczne zabudowy oraz sposób 
zagospodarowania terenu winny uwzgl�dnia� wysoki 
poziom wód gruntowych, lokalne podmokło�ci oraz 
spadki terenu. 

c) Przez teren 8-MN/U, 12-MN/U przebiega linia 
�redniego napi�cia. Obowi�zuj� zapisy jak w § 14, 
ust. 1 pkt 13). 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenów: z przyległych dróg zgodnie 

z rysunkiem planu. 
b) Nale�y zapewni� miejsca postojowe wg 

wska�ników okre�lonych w § 15. 
c) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 20%. 
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2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 
dla terenów: nie ustala si�. 
 

§ 26. 1. Dla terenów 38-E, oznaczonych na rysunku 
planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny infrastruktury technicznej – 

elektroenergetyka. 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: wolnostoj�ca, 
b) Linie zabudowy: nie ustala si�, 
c) Powierzchnia zabudowy: nie wi�cej ni� 40%, 
d) Intensywno�� zabudowy: nie ustala si�, 
e) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 

ni� 50%, 
f) Liczba kondygnacji nadziemnych: nie wi�cej ni� 1, 
g) Wysoko�� zabudowy: nie wi�cej ni� 5,0 m, 
h) Wysoko�� posadzki parteru: nie wi�cej ni� 0,5 m, 
i) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: nie ustala si�, 
j) Kolorystyka elewacji: kolory jasne, pastelowe lub 

w kolorze cegły. Dopuszcza si� deskowanie 
i licowanie cegł�. Zakaz stosowania jaskrawych 
kolorów, 

k) Parametry dachu : 
- Kształt dachu: dwuspadowe 
- K�t nachylenia połaci: 40-45° 
- Pokrycie: nie ustala si� 
- Kolorystyka: ceglasty, br�zowy, grafitowy 
- Kierunek głównej kalenicy budynku w stosunku 

do pasa drogowego: nie ustala si�, 
l) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: nie dotyczy, 
m) Elementy zagospodarowania terenu: nie ustala si�. 

 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: w liniach 

rozgraniczaj�cych terenu, jak na rysunku planu 
b) Szeroko�� frontu działki: nie dotyczy 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: ok. 90° 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i  krajobrazu 

kulturowego: cz��� terenów, jak na rysunku planu, 
le�y w granicach Narie�skiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. Obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 

 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i  zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 
 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: nie ustala si�. 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenów: z  przyległej drogi zgodnie 

z rysunkiem planu. 
b) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 

10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 14. 

 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 0%. 

 
§ 27. 1. Dla terenu 14-KS, oznaczonego na rysunku 

planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: parking. 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: nie dotyczy 
b) Linie zabudowy: nie dotyczy 
c) Powierzchnia zabudowy: nie dotyczy 
d) Intensywno�� zabudowy: nie dotyczy 
e) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 

ni� 20% 
f) Liczba kondygnacji nadziemnych: nie dotyczy 
g) Wysoko�� zabudowy: nie dotyczy 
h) Wysoko�� posadzki parteru: nie dotyczy 
i) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: nie dotyczy 
j) Kolorystyka elewacji: nie dotyczy 
k) Parametry dachu: nie dotyczy 
l) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: nie dotyczy 
m) Elementy zagospodarowania terenu: nie dotyczy. 

 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: w liniach 

rozgraniczaj�cych terenu 
b) Szeroko�� frontu działki: nie dotyczy 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: ok. 90° 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

  
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
a) Obiekty małej architektury: dopuszcza si� 
b) No�niki reklamowe: nie dopuszcza sie 
c) Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: 

dopuszcza si� 
d) Urz�dzenia techniczne: dopuszcza si� 
e) Ziele�: zaleca si� 
f) Obowi�zuj� zapisy jak w § 9. 

 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: 
a) Zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej 
b) Do wyko�czenia powierzchni parkingu nale�y u�y� 

tradycyjnych, naturalnych, przepuszczalnych 
materiałów wyko�czeniowych. 
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  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji: 
a) Dojazd do terenu: z  przyległych dróg zgodnie 

z rysunkiem planu 
b) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak  
w § 14. 

 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 0%. 

 
2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 

dla terenów: nie ustala si�. 
 
§ 28. 1. Dla terenów 20-MN, 21-MN, oznaczonych na 

rysunku planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: wolnostoj�ca 
b) Linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 

6,0 m od linii rozgraniczaj�cych drogi, 12,0 m  
od lasu i jak na rysunku planu 

c) Powierzchnia zabudowy: nie wi�cej ni� 20% 
d) Intensywno�� zabudowy: nie ustala si� 
e) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 

ni� 50% 
f) Liczba kondygnacji nadziemnych: 

- Dla budynków mieszkaniowych: nie wi�cej ni� 2 
(budynki parterowe z poddaszem u�ytkowym), 

- Dla budynków gara�owych i gospodarczych: 
nie wi�cej ni� 1 

g) Wysoko�� zabudowy: 
- Dla budynków mieszkaniowych: nie wi�cej ni� 

8,5 m 
- Dla budynków gara�owych i gospodarczych: 

nie wi�cej ni� 6,0 m 
h) Wysoko�� posadzki parteru: nie wi�cej ni� 0,5 m 
i) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: 

- Dla budynków mieszkaniowych: nie wi�cej ni� 
10,0 m, 

- Dla budynków gara�owych i gospodarczych 
wolnostoj�cych: nie wi�cej ni� 5,0 m 

j) Kolorystyka elewacji: kolory jasne, pastelowe lub 
w kolorze cegły. Dopuszcza si� deskowanie 
i licowanie cegł�. Zakaz stosowania jaskrawych 
kolorów 

k) Parametry dachu : 
- Kształt dachu: dwuspadowe, równopołaciowe 
- K�t nachylenia połaci: 40-45° 
- Pokrycie: tradycyjna dachówka ceramiczna 
- Kolorystyka: ceglasty, br�zowy, grafitowy 
- Kierunek głównej kalenicy budynku w stosunku 

do pasa drogowego: nie ustala si� 
l) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: zaleca si� 

przebudow� budynków dysharmonizuj�cych 
z otoczeniem 

m) Elementy zagospodarowania terenu: nie ustala si�. 
 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: w  liniach 

rozgraniczaj�cych terenu 

b) Szeroko�� frontu działki: jak w stanie istniej�cym 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: ok. 90° 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

tereny le�� w granicach Narie�skiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu. Obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 

 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 
 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: 
a) Na terenach wyst�puj� spadki powy�ej 15% oraz 

lokalne podmokło�ci. 
W przypadku lokalizacji budynku, przed 
wykonaniem projektu budowlanego, nale�y 
przeprowadzi� badania okre�laj�ce warunki 
geotechniczne w celu okre�lenia warunków 
posadowienia obiektów budowlanych lub budowli. 
Rozwi�zania techniczne zabudowy oraz sposób 
zagospodarowania terenu winny uwzgl�dnia� 
wysoki poziom wód gruntowych, lokalne 
podmokło�ci oraz spadki terenu. 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenów: z przyległych dróg zgodnie 

z rysunkiem planu. 
b) Nale�y zapewni� miejsca postojowe wg 

wska�ników okre�lonych w § 15. 
c) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak  
w § 14. 

 
11) Sposób i  termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 30%. 

 
2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 

dla terenów: nie ustala si�. 
 

§ 29. 1. Dla terenów 34-U, 62-U, 72-U oznaczonych 
na rysunku planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej 

(usługi nieuci��liwe). Uznaje si� za zgodne z planem 
istniej�ce budynki mieszkalne. 

 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: wolnostoj�ca 
b) Linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 

8,0 m od linii rozgraniczaj�cych dróg 019-KDL, 
029-KDL, 20,0 m od terenów zamkni�tych i jak na 
rysunku planu 

c) Powierzchnia zabudowy: nie wi�cej ni� 30% 
d) Intensywno�� zabudowy: nie wi�cej ni� 0,6 
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e) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 
ni� 50% 

f) Liczba kondygnacji nadziemnych: 
- Dla budynków usługowych: nie wi�cej ni� 2 
- Dla budynków gara�owych i gospodarczych: 

nie wi�cej ni� 1 
g) Wysoko�� zabudowy: 

- Dla budynków usługowych: nie wi�cej ni� 8,5 m 
- Dla budynków gara�owych i gospodarczych: 

nie wi�cej ni� 6,0 m 
h) Wysoko�� posadzki parteru: nie wi�cej ni� 0,5 m 
i) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: 

- Dla budynków usługowych: nie wi�cej ni� 15,0 m, 
- Dla budynków gara�owych i gospodarczych 

wolnostoj�cych i dobudowanych: nie wi�cej ni� 
8,0 m 

j) Kolorystyka elewacji: kolory jasne, pastelowe lub 
w kolorze cegły. Dopuszcza si� deskowanie 
i licowanie cegł�. Zakaz stosowania jaskrawych 
kolorów 

k) Parametry dachu: 
- Kształt dachu: dwuspadowe, równopołaciowe 
- K�t nachylenia połaci: 40-45° 
- Pokrycie: tradycyjna dachówka ceramiczna 
- Kolorystyka: ceglasty, br�zowy, grafitowy 
- Kierunek głównej kalenicy budynku mieszkalnego 

w stosunku do pasa drogowego: równoległy 
l) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: zaleca si� 

rozbudow�, przebudow�, modernizacj� budynków 
dysharmonizuj�cych z historyczna zabudow� oraz 
zabudowy z formami obcymi architektonicznie 

m) Elementy zagospodarowania terenu: nie ustala si�. 
 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: nie mniej 

ni� 1500 m2 
b) Szeroko�� frontu działki: nie mniej ni� 22 m 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: ok. 90° 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i  krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: na terenie 72-U 
znajduj� si� oznaczone na rysunku planu, wpisane do 
gminnej ewidencji zabytków, budynki wskazane do 
ochrony ze wzgl�du na warto�ci historyczno-
kulturowe. Obowi�zuj� zapisy jak w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 
 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: 
a) Dopuszcza si� lokalizacj� gara�y wbudowanych 

w brył� budynku mieszkalnego. 
b) Ustala si� nakaz wprowadzenia ro�linno�ci 

wysokiej w postaci pasów zieleni, jak na rysunku 
planu, zapewniaj�cej izolacj� od terenów 
zamkni�tych. 

c) Na terenach wyst�puj� spadki powy�ej 15% oraz 
lokalne podmokło�ci. 

W przypadku lokalizacji budynku, przed 
wykonaniem projektu budowlanego, nale�y 
przeprowadzi� badania okre�laj�ce warunki 
geotechniczne w celu okre�lenia warunków 
posadowienia obiektów budowlanych lub budowli. 
Rozwi�zania techniczne zabudowy oraz sposób 
zagospodarowania terenu winny uwzgl�dnia� 
wysoki poziom wód gruntowych, lokalne 
podmokło�ci oraz spadki terenu. 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenów: z  przyległych dróg zgodnie 

z rysunkiem planu. 
b) Nale�y zapewni� miejsca postojowe wg 

wska�ników okre�lonych w § 15. 
c) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 15%. 

 
2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 

dla terenów: nie ustala si�. 
 

§ 30. 1. Dla terenu 23-W, oznaczonego na rysunku 
planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny infrastruktury 

technicznej – wodoci�gi. 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: wolnostoj�ca 
b) Linie zabudowy: nie ustala si� 
c) Powierzchnia zabudowy: nie wi�cej ni� 40% 
d) Intensywno�� zabudowy: nie ustala si� 
e) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 

ni� 20% 
f) Liczba kondygnacji nadziemnych: nie wi�cej ni� 1 
g) Wysoko�� zabudowy: nie wi�cej ni� 6,0 m 
h) Wysoko�� posadzki parteru: nie wi�cej ni� 0,5 m 
i) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: nie ustala si� 
j) Kolorystyka elewacji: kolory jasne, pastelowe lub 

w kolorze cegły. Dopuszcza si� deskowanie 
i licowanie cegł�. Zakaz stosowania jaskrawych 
kolorów 

k) Parametry dachu: 
- Kształt dachu: dwuspadowe, równopołaciowe 
- K�t nachylenia połaci: 40-45° 
- Pokrycie: tradycyjna dachówka ceramiczna 
- Kolorystyka: ceglasty, br�zowy, grafitowy 
- Kierunek głównej kalenicy budynku w stosunku 

do pasa drogowego: nie ustala si� 
l) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: nie dotyczy 
m) Elementy zagospodarowania terenu: nie ustala si�. 

 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: w liniach 

rozgraniczaj�cych terenu, 
b) Szeroko�� frontu działki: nie dotyczy, 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie dotyczy, 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 
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  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 

 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: teren le�y w granicach Narie�skiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obowi�zuj� zapisy 
jak w § 7. 

 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 
 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: 
a) Zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej. 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenu: z  przyległej drogi zgodnie 

z rysunkiem planu. 
b) Nale�y zapewni� miejsca postojowe wg 

wska�ników okre�lonych w § 15. 
c) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 0%. 
 

2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 
dla terenów: nie ustala si�. 
 

§ 31. 1. Dla terenu 24-WS, oznaczonego na rysunku 
planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny wód powierzchniowych 

�ródl�dowych. 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: nie dotyczy. 
 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: nie dotyczy. 
 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
a) Obiekty małej architektury: dopuszcza si� 
b) No�niki reklamowe: nie dopuszcza si� 
c) Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: 

dopuszcza si� 
d) Urz�dzenia techniczne: dopuszcza si� 
e) Ziele�: zaleca si� 
f) Obowi�zuj� zapisy jak w § 9. 

 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej. 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dost�p do terenu: z terenu 161-ZP/US. 
b) Nale�y zapewni� miejsca postojowe wg 

wska�ników okre�lonych w § 15. 
c) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 0%. 
 

2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 
dla terenów: nie ustala si�. 

 
§ 32. 1. Dla terenów 9-K, 30-K, oznaczonych na 

rysunku planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny infrastruktury 

technicznej – kanalizacja. 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: wolnostoj�ca 
b) Linie zabudowy: nie ustala si� 
c) Powierzchnia zabudowy: nie wi�cej ni� 40% 
d) Intensywno�� zabudowy: nie ustala si� 
e) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 

ni� 20% 
f) Liczba kondygnacji nadziemnych: nie wi�cej ni� 1 
g) Wysoko�� zabudowy: nie wi�cej ni� 6,0 m 
h) Wysoko�� posadzki parteru: nie wi�cej ni� 0,5 m 
i) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: nie ustala si� 
j) Kolorystyka elewacji: kolory jasne, pastelowe lub 

w kolorze cegły. Dopuszcza si� deskowanie 
i licowanie cegł�. Zakaz stosowania jaskrawych 
kolorów 

k) Parametry dachu : 
- Kształt dachu: dwuspadowe, równopołaciowe 
- K�t nachylenia połaci: 40-45° 
- Pokrycie: tradycyjna dachówka ceramiczna, 
- Kolorystyka: ceglasty, br�zowy, grafitowy 
- Kierunek głównej kalenicy budynku w stosunku 

do pasa drogowego: nie ustala si� 
l) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: nie dotyczy 
m) Elementy zagospodarowania terenu: nie ustala si�. 

 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: w liniach 

rozgraniczaj�cych terenu, 
b) Szeroko�� frontu działki: nie dotyczy, 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie dotyczy, 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: teren le�y w granicach Narie�skiego 
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Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obowi�zuj� zapisy 
jak w § 7. 

 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 
 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: nie ustala si�. 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dost�pno�� do terenu: z  przyległych dróg oraz 

przez tereny przyległe zgodnie z  rysunkiem planu. 
b) Nale�y zapewni� miejsca postojowe wg 

wska�ników okre�lonych w § 15. 
c) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 0%. 
 

2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 
dla terenów: nie ustala si�. 
 

§ 33. 1. Dla terenów 31-MN, oznaczonych na rysunku 
planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: wolnostoj�ca 
b) Linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 

6,0 m od linii rozgraniczaj�cych drogi oraz terenów 
ci�gów pieszo-rowerowych i jak na rysunku planu 

c) Powierzchnia zabudowy: nie wi�cej ni� 30% 
d) Intensywno�� zabudowy: nie wi�cej ni� 0,6 
e) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 

ni� 50% 
f) Liczba kondygnacji nadziemnych: 

- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 2 
(budynki parterowe z poddaszem u�ytkowym), 

- Dla budynków gara�owych i gospodarczych: 
nie wi�cej ni� 1 

g) Wysoko�� zabudowy: 
- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 8,5 m 
- Dla budynków gara�owych i gospodarczych: 

nie wi�cej ni� 6,0 m 
h) Wysoko�� posadzki parteru: nie wi�cej ni� 0,5 m 
i) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: 

- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 
15,0 m, 

- Dla budynków gara�owych i gospodarczych 
wolnostoj�cych i dobudowanych: nie wi�cej ni� 
8,0 m 

j) Kolorystyka elewacji: kolory jasne, pastelowe lub 
w kolorze cegły. Dopuszcza si� deskowanie 
i licowanie cegł�. Zakaz stosowania jaskrawych 
kolorów 

 

k) Parametry dachu: 
- Kształt dachu: dwuspadowe, równopołaciowe 
- K�t nachylenia połaci: 40-45° 
- Pokrycie: tradycyjna dachówka ceramiczna 
- Kolorystyka: ceglasty, br�zowy, grafitowy 
- Kierunek głównej kalenicy budynku mieszkalnego 

w stosunku do pasa drogowego: równoległy 
l) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: nie dotyczy 
m) Elementy zagospodarowania terenu: nie ustala si�. 

 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: nie mniej 

ni� 1000 m2 
b) Szeroko�� frontu działki: nie mniej ni� 22 m 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: ok. 90° 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: tereny le�� w granicach Narie�skiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obowi�zuj� zapisy 
jak w § 7. 

 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 
 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: 
a) Dopuszcza si� lokalizacj� gara�y wbudowanych 

w brył� budynku mieszkalnego. 
b) Na terenach wyst�puj� spadki powy�ej 15% oraz 

lokalne podmokło�ci. 
W przypadku lokalizacji budynku, przed 
wykonaniem projektu budowlanego, nale�y 
przeprowadzi� badania okre�laj�ce warunki 
geotechniczne w celu okre�lenia warunków 
posadowienia obiektów budowlanych lub budowli. 
Rozwi�zania techniczne zabudowy oraz sposób 
zagospodarowania terenu winny uwzgl�dnia� 
wysoki poziom wód gruntowych, lokalne 
podmokło�ci oraz spadki terenu. 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i  budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenów: z przyległej drogi wewn�trznej 

zgodnie z rysunkiem planu. 
b) Nale�y zapewni� miejsca postojowe wg 

wska�ników okre�lonych w § 15. 
c) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 15%. 
 

2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 
dla terenów: nie ustala si�. 
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§ 34. 1. Dla terenu 36-ZK, oznaczonego na rysunku 
planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny zieleni przyrodniczo-

krajobrazowej. 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: nie dotyczy. 
 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: w liniach 

rozgraniczaj�cych terenu 
b) Szeroko�� frontu działki: nie dotyczy 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie dotyczy 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
a) Nakazuje si� zachowa� lub odtworzy� powierzchnie 

biologicznie czynne na nie mniej ni� 90%. 
b) Teren le�y w granicach Narie�skiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. 
c) Obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 

 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i  zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 
 
  7) Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
a) Obiekty małej architektury: dopuszcza si� 
b) No�niki reklamowe: nie dopuszcza si� 
c) Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie 

dopuszcza si� 
d) Urz�dzenia techniczne: dopuszcza si� 
e) Ziele�: zaleca si� 
f) Obowi�zuj� zapisy jak w § 9. 

 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: zakaz lokalizowania zabudowy 
kubaturowej. 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dost�pno�� do terenu: z przyległej drogi zgodnie 

z rysunkiem planu 
b) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i  budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 0%. 

 
2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 

dla terenów: nie ustala si�. 
 

§ 35. 1. Dla terenów 15-ZK, 19-ZK, 171-ZK, 172-ZK 
oznaczonych na rysunku planu, obowi�zuj� nast�puj�ce 
ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny zieleni przyrodniczo-

krajobrazowej. 

 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: nie dotyczy. 
 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: w liniach 

rozgraniczaj�cych terenu 
b) Szeroko�� frontu działki: nie dotyczy 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie dotyczy 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
a) Nakazuje si� zachowa� lub odtworzy� powierzchnie 

biologicznie czynne na nie mniej ni� 90%. 
b) Zaleca si� lokalizowa� ziele� w formie grup drzew 

lub krzewów. 
c) Tereny le�� w granicach Narie�skiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. Obowi�zuj� zapisy jak 
w § 7. 

 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 
 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
a) Obiekty małej architektury: dopuszcza si� 
b) No�niki reklamowe: nie dopuszcza si� 
c) Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie 

dopuszcza si� 
d) Urz�dzenia techniczne: dopuszcza si� 
e) Ziele�: zaleca si� 
f) Obowi�zuj� zapisy jak w § 9. 

 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym  
zakaz zabudowy: nale�y zapewni� dost�p do brzegu 
jeziora Narie. 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dost�pno�� do terenów: z  przyległych dróg 

zgodnie z rysunkiem planu. 
b) Nale�y zapewni� miejsca postojowe na terenie  

14-KS oraz wg wska�ników okre�lonych w § 15. 
c) dopuszcza si� lokalizacj� urz�dze� zwi�zanych 

z rekreacyjnym wykorzystaniem terenu np. �cie�ki 
pieszo-rowerowe, pomosty, itp. 

d) Dopuszcza si� budow� ogólnodost�pnych 
pomostów. Nale�y zachowa� odległo�� pomi�dzy 
pomostami nie mniejsz� ni� 100 m pomi�dzy 
pomostami. 

e) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 
 
10) Zasady  modernizacji, rozbudowy  i  budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 0%. 
 

2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 
dla terenów: zaleca si� lokalizacj� ci�gów pieszych 
wzdłu� jeziora, jak na rysunku planu. 
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§ 36. 1. Dla terenów 61-RM oznaczonych na rysunku 
planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy zagrodowej 

w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: wolnostoj�ca 
b) Linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 

6,0 m od linii rozgraniczaj�cych drogi i jak na 
rysunku planu 

c) Powierzchnia zabudowy: 
- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 300 m2 
- Dla budynków gospodarczych, gara�owych 

i inwentarskich: nie ustala si� 
d) Intensywno�� zabudowy: nie ustala si� 
e) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 

ni� 50% 
f) Liczba kondygnacji nadziemnych: 

- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 2 
(budynki parterowe z poddaszem u�ytkowym), 

- Dla budynków gospodarczych, gara�owych 
i inwentarskich: nie wi�cej ni� 2 

g) Wysoko�� zabudowy: 
- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 8,5 m 
- Dla budynków gospodarczych, gara�owych 

i inwentarskich: nie wi�cej ni� 8,5 m 
h) Wysoko�� posadzki parteru: nie wi�cej ni� 0,5 m 
i) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: nie ustala si� 
j) Kolorystyka elewacji: kolory jasne, pastelowe lub 

w kolorze cegły. Dopuszcza si� deskowanie 
i licowanie cegł�. Zakaz stosowania jaskrawych 
kolorów 

k) Parametry dachu : 
- Kształt dachu: dwuspadowe, równopołaciowe 
- K�t nachylenia połaci: 40-45° (dla budynków 

gospodarczych, gara�owych, inwentarskich 
20-45°) 

- Pokrycie: dla budynków mieszkalnych - 
tradycyjna dachówka ceramiczna 

- Kolorystyka: ceglasty, br�zowy, grafitowy 
- Kierunek głównej kalenicy budynku mieszkalnego 

w stosunku do pasa drogowego: nie ustala si� 
l) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: zaleca si� 

przebudow� budynków dysharmonizuj�cych 
z historyczn� zabudow� oraz zabudowy z formami 
obcymi architektonicznie 

m) Elementy zagospodarowania terenu: nie ustala si�. 
 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: w liniach 

rozgraniczaj�cych terenu 
b) Szeroko�� frontu działki: nie ustala si� 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie ustala si� 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i  krajobrazu 

kulturowego: teren le�y w granicach Narie�skiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obowi�zuj� zapisy 
jak w § 7. 

 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 
 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: 
a) Na działce dopuszcza si� lokalizacj� tylko 

1 budynku mieszkalnego. 
b) Na terenach wyst�puj� spadki powy�ej 15% oraz 

lokalne podmokło�ci. 
W przypadku lokalizacji budynku, przed 
wykonaniem projektu budowlanego, nale�y 
przeprowadzi� badania okre�laj�ce warunki 
geotechniczne w celu okre�lenia warunków 
posadowienia obiektów budowlanych lub budowli. 
Rozwi�zania techniczne zabudowy oraz sposób 
zagospodarowania terenu winny uwzgl�dnia� 
wysoki poziom wód gruntowych, lokalne 
podmokło�ci oraz spadki terenu. 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenu: z przyległej drogi zgodnie 

z rysunkiem planu. 
b) Nale�y zapewni� miejsca postojowe wg 

wska�ników okre�lonych w § 15. 
c) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 30%. 
 

2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 
dla terenów: nie ustala si�. 
 

§ 37. 1. Dla terenów 39-RM/RU oznaczonych na 
rysunku planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy zagrodowej 

w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 
oraz tereny produkcji w  gospodarstwach rolnych 
i rybackich. 

 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: wolnostoj�ca 
b) Linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 

6,0 m od linii rozgraniczaj�cych drogi i jak na 
rysunku planu 

c) Powierzchnia zabudowy: 
- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 300 m2 
- Dla budynków gospodarczych, gara�owych 

i inwentarskich: nie ustala si� 
d) Intensywno�� zabudowy: nie ustala si� 
e) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 

ni� 50% 
f) Liczba kondygnacji nadziemnych: 

- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 2 
(budynki parterowe z poddaszem u�ytkowym), 

- Dla budynków gospodarczych, gara�owych 
i inwentarskich: nie wi�cej ni� 2 

g) Wysoko�� zabudowy: 
- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 8,5 m 
- Dla budynków gospodarczych, gara�owych 

i inwentarskich: nie wi�cej ni� 8,5 m 
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h) Wysoko�� posadzki parteru: nie wi�cej ni� 0,5  m 
i) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: nie ustala si� 
j) Kolorystyka elewacji: kolory jasne, pastelowe lub 

w kolorze cegły. Dopuszcza si� deskowanie 
i licowanie cegł�. Zakaz stosowania jaskrawych 
kolorów 

k) Parametry dachu : 
- Kształt dachu: dwuspadowe, równopołaciowe 
- K�t nachylenia połaci: 40-45° (dla budynków 

gospodarczych, gara�owych, inwentarskich  
20-45°) 

- Pokrycie: dla budynków mieszkalnych - 
tradycyjna dachówka ceramiczna 

- Kolorystyka: ceglasty, br�zowy, grafitowy 
- Kierunek głównej kalenicy budynku mieszkalnego 

w stosunku do pasa drogowego: nie ustala si� 
l) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: zaleca si� 

przebudow� budynków dysharmonizuj�cych 
z historyczn� zabudow� oraz zabudowy z formami 
obcymi architektonicznie 

m) Elementy zagospodarowania terenu: nie ustala si�. 
 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: w liniach 

rozgraniczaj�cych terenu 
b) Szeroko�� frontu działki: nie ustala si� 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie ustala si� 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: teren le�y w granicach Narie�skiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obowi�zuj� zapisy 
jak w § 7. 

 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 
 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: 
a) Na działce dopuszcza si� lokalizacj� tylko 

1 budynku mieszkalnego. 
b) Na terenach wyst�puj� spadki powy�ej 15% oraz 

lokalne podmokło�ci. 
W przypadku lokalizacji budynku, przed 
wykonaniem projektu budowlanego, nale�y 
przeprowadzi� badania okre�laj�ce warunki 
geotechniczne w  celu okre�lenia warunków 
posadowienia obiektów budowlanych lub budowli. 
Rozwi�zania techniczne zabudowy oraz sposób 
zagospodarowania terenu winny uwzgl�dnia� 
wysoki poziom wód gruntowych, lokalne 
podmokło�ci oraz spadki terenu. 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenu: z  przyległych dróg zgodnie 

z rysunkiem planu. 
b) Nale�y zapewni� miejsca postojowe wg 

wska�ników okre�lonych w § 15. 
c) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 30%. 

 
2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 

dla terenów: nie ustala si�. 
 
§ 38. 1. Dla terenu 40-MN, oznaczonego na rysunku 

planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: wolnostoj�ca 
b) Linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 

6,0 m od linii rozgraniczaj�cych dróg jak na 
rysunku planu, 8,0 m od linii rozgraniczaj�cych 
drogi 025-KDL i jak na rysunku planu 

c) Powierzchnia zabudowy: nie wi�cej ni� 30% 
d) Intensywno�� zabudowy: nie mniej ni� 0,6 (nie 

dotyczy istniej�cych powierzchni i podziałów 
działek mniejszych ni� 1000 m2) 

e) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 
ni� 50% 

f) Liczba kondygnacji nadziemnych: 
- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 2 

(budynki parterowe z poddaszem u�ytkowym), 
- Dla budynków gara�owych i gospodarczych: 

nie wi�cej ni� 1 
g) Wysoko�� zabudowy: 

- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 8,5 m 
- Dla budynków gara�owych i gospodarczych: 

nie wi�cej ni� 6,0 m 
h) Wysoko�� posadzki parteru: nie wi�cej ni� 0,5 m 
i) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: 

- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 
15,0 m, 

- Dla budynków gara�owych i gospodarczych 
wolnostoj�cych i dobudowanych: nie wi�cej ni� 
8,0 m 

j) Kolorystyka elewacji: kolory jasne, pastelowe lub 
w kolorze cegły. Dopuszcza si� deskowanie 
i licowanie cegł�. Zakaz stosowania jaskrawych 
kolorów 

k) Parametry dachu : 
- Kształt dachu: dwuspadowe, równopołaciowe 
- K�t nachylenia połaci: 40-45° 
- Pokrycie: tradycyjna dachówka ceramiczna 
- Kolorystyka: ceglasty, br�zowy, grafitowy 
- Kierunek głównej kalenicy budynku mieszkalnego 

w stosunku do pasa drogowego: nie ustala si� 
l) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: zaleca si� 

rozbudow�, przebudow�, modernizacj� budynków 
dysharmonizuj�cych z historyczna zabudow� oraz 
zabudowy z formami obcymi architektonicznie 

m) Elementy zagospodarowania terenu: nie ustala si�. 
 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: nie mniej 

ni� 1000 m2. Uznaje si� za zgodne z planem 
istniej�ce powierzchnie i podziały działek 

b) Szeroko�� frontu działki: nie mniej ni� 22 m 
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c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 
drogowego: ok. 90° 

d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 
 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: teren le�y w granicach Narie�skiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obowi�zuj� zapisy 
jak w § 7. 

 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 
 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: 
a) Dopuszcza si� lokalizacj� gara�y wbudowanych 

w brył� budynku mieszkalnego. 
b) Na terenach wyst�puj� spadki powy�ej 15% oraz 

lokalne podmokło�ci. 
W przypadku lokalizacji budynku, przed 
wykonaniem projektu budowlanego, nale�y 
przeprowadzi� badania okre�laj�ce warunki 
geotechniczne w  celu okre�lenia warunków 
posadowienia obiektów budowlanych lub budowli. 
Rozwi�zania techniczne zabudowy oraz sposób 
zagospodarowania terenu winny uwzgl�dnia� 
wysoki poziom wód gruntowych, lokalne 
podmokło�ci oraz spadki terenu. 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenu: z przyległych dróg zgodnie 

z rysunkiem planu. 
b) Nale�y zapewni� miejsca postojowe wg 

wska�ników okre�lonych w § 15. 
c) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 15%. 
 

2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 
dla terenów: nie ustala si�. 

 
§  39. 1. Dla terenów 53-ZL, 55-ZL, 57-ZL, 

oznaczonych na rysunku planu, obowi�zuj� nast�puj�ce 
ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: lasy 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: zgodnie z  planem 
urz�dzenia lasu 

 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: nie ustala si� 
 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

nie dotyczy 

  
 5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i  krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7 
 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy 
 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie dotyczy 
 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenu: z przyległych dróg oraz terenów 

przyległych zgodnie z rysunkiem planu 
b) Miejsca postojowe: zgodnie z planem urz�dzenia 

lasu 
 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: nie ustala si� 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si� 
 
12) Stawki procentowe: 0%. 
 

2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 
dla terenów: nie dotyczy. 
 

§ 40. 1. Dla terenu 54-ZK, oznaczonego na rysunku 
planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: teren zieleni przyrodniczo-

krajobrazowej. 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: nie dotyczy. 
 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: nie ustala si� 
b) Szeroko�� frontu działki: nie dotyczy 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie dotyczy 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
a) Nakazuje si� zachowa� lub odtworzy� powierzchnie 

biologicznie czynne na nie mniej ni� 90%. 
b) Obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 

 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 
 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
a) Obiekty małej architektury: dopuszcza si� 
b) No�niki reklamowe: nie dopuszcza si� 
c) Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie 

dopuszcza si� 
d) Urz�dzenia techniczne: dopuszcza si� 
e) Ziele�: zaleca si� 
f) Obowi�zuj� zapisy jak w § 9. 
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  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej. 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenu: z przyległej drogi zgodnie 

z rysunkiem planu 
b) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: dopuszcza si� 
u�ytkowanie rolnicze. 

 
12) Stawki procentowe: 0%. 
 

2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 
dla terenów: nie ustala si�. 
 

§ 41. 1. Dla terenu 58-MN, oznaczonego na rysunku 
planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowo-

jednorodzinnej. 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: wolnostoj�ca 
b) Linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 

8,0 m od linii rozgraniczaj�cych drogi, 12,0 m od 
lasu i jak na rysunku planu 

c) Powierzchnia zabudowy: nie wi�cej ni� 30% 
d) Intensywno�� zabudowy: nie wi�cej ni� 0,6 
e) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 

ni� 50% 
f) Liczba kondygnacji nadziemnych: 

- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 2 
(budynki parterowe z poddaszem u�ytkowym), 

- Dla budynków gara�owych i gospodarczych: 
nie wi�cej ni� 1 

g) Wysoko�� zabudowy: 
- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 8,5 m 
- Dla budynków gara�owych i  gospodarczych: 

nie wi�cej ni� 6,0 m 
h) Wysoko�� posadzki parteru: nie wi�cej ni� 0,5 m 
i) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: 

- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 
15,0 m, 

- Dla budynków gara�owych i gospodarczych 
wolnostoj�cych i dobudowanych: nie wi�cej ni� 
8,0 m 

j) Kolorystyka elewacji: kolory jasne, pastelowe lub 
w kolorze cegły. Dopuszcza si� deskowanie 
i licowanie cegł�. Zakaz stosowania jaskrawych 
kolorów 

k) Parametry dachu : 
- Kształt dachu: dwuspadowe, równopołaciowe 
- K�t nachylenia połaci: 40-45° 
- Pokrycie: tradycyjna dachówka ceramiczna 
- Kolorystyka: ceglasty, br�zowy, grafitowy 
- Kierunek głównej kalenicy budynku mieszkalnego 

w stosunku do pasa drogowego: równoległy 
l) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: zaleca si� 

rozbudow�, przebudow�, modernizacj� budynków 
dysharmonizuj�cych z historyczna zabudow� oraz 
zabudowy z formami obcymi architektonicznie 

m) Elementy zagospodarowania terenu: nie ustala si�. 

 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: nie mniej 

ni� 1000 m2 
b) Szeroko�� frontu działki: nie mniej ni� 22 m 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: ok. 90° 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady  ochrony  �rodowiska,  przyrody  i  krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 
 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: dopuszcza si� lokalizacj� gara�y 
wbudowanych w brył� budynku mieszkalnego. 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenu: z  przyległej drogi zgodnie 

z rysunkiem planu. 
b) Nale�y zapewni� miejsca postojowe wg 

wska�ników okre�lonych w § 15. 
c) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 15%. 
 

2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 
dla terenów: nie ustala si�. 
 

§ 42. 1. Dla terenu 59-RM, oznaczonego na rysunku 
planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy zagrodowej 

w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: wolnostoj�ca 
b) Linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 

jak na rysunku planu 
c) Powierzchnia zabudowy: 

- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 300 m2 
- Dla budynków gospodarczych, gara�owych 

i inwentarskich: nie ustala si� 
d) Intensywno�� zabudowy: nie ustala si� 
e) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 

ni� 50% 
f) Liczba kondygnacji nadziemnych: 

- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 2 
(budynki parterowe z poddaszem u�ytkowym), 

- Dla budynków gospodarczych, gara�owych 
i inwentarskich: nie wi�cej ni� 2 
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g) Wysoko�� zabudowy: 
- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 8,5 m 
- Dla budynków gospodarczych, gara�owych 

i inwentarskich: nie wi�cej ni� 8,5 m 
h) Wysoko�� posadzki parteru: nie wi�cej ni� 0,5 m 
i) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: nie ustala si� 
j) Kolorystyka elewacji: kolory jasne, pastelowe lub 

w kolorze cegły. Dopuszcza si� deskowanie 
i licowanie cegł�. Zakaz stosowania jaskrawych 
kolorów 

k) Parametry dachu : 
- Kształt dachu: dwuspadowe, równopołaciowe 
- K�t nachylenia połaci: 40-45° (dla budynków 

gospodarczych, gara�owych i inwentarskich 
20-45°) 

- Pokrycie: tradycyjna dachówka ceramiczna 
- Kolorystyka: ceglasty, br�zowy, grafitowy 
- Kierunek głównej kalenicy budynku mieszkalnego 

w stosunku do pasa drogowego: nie ustala si� 
l) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: zaleca si�, 

przebudow� budynków dysharmonizuj�cych 
z historyczna zabudow� oraz zabudowy z formami 
obcymi architektonicznie 

m) Elementy zagospodarowania terenu: nie ustala si�. 
 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: w liniach 

rozgraniczaj�cych terenu 
b) Szeroko�� frontu działki: nie dotyczy 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie dotyczy 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w  § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i  krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 
 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: 
a) Na działce dopuszcza si� lokalizacj� tylko 

1 budynku mieszkalnego. 
b) Na terenach wyst�puj� spadki powy�ej 15% oraz 

lokalne podmokło�ci. 
W przypadku lokalizacji budynku, przed 
wykonaniem projektu budowlanego, nale�y 
przeprowadzi� badania okre�laj�ce warunki 
geotechniczne w celu okre�lenia warunków 
posadowienia obiektów budowlanych lub budowli. 
Rozwi�zania techniczne zabudowy oraz sposób 
zagospodarowania terenu winny uwzgl�dnia� 
wysoki poziom wód gruntowych, lokalne 
podmokło�ci oraz spadki terenu. 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenu: z  przyległej drogi zgodnie 

z rysunkiem planu. 
b) Nale�y zapewni� miejsca postojowe wg 

wska�ników okre�lonych w § 15. 

c) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 
 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i  termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 30%. 
 

2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 
dla terenów: nie ustala si�. 
 

§ 43. 1. Dla terenów 60-R, 88-R, 96-R, 102-R, 115-R, 
118-R, 146-R, 150-R, 152-R, 154-R, 156-R, 157-R 
oznaczonych na rysunku planu, obowi�zuj� nast�puj�ce 
ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze (dopuszcza si� 

prowadzenie funkcji agroturystycznej). 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: wolnostoj�ca 
b) Linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 

6,0 m od linii rozgraniczaj�cych dróg jak na 
rysunku planu, 8,0 m od linii rozgraniczaj�cych 
drogi 067-KDL jak na rysunku planu, 15,0 m od linii 
rozgraniczaj�cych dróg jak na rysunku planu,  
12,0 m od lasów, 10,0 m od rowów, oczek 
wodnych i  strumieni, 20,0 m od terenów 
zamkni�tych i jak na rysunku planu 

c) Powierzchnia zabudowy: 
- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 300 m2 
- Dla budynków gospodarczych, gara�owych 

i inwentarskich: nie ustala si� 
d) Intensywno�� zabudowy: nie ustala si� 
e) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 

ni� 50% 
f) Liczba kondygnacji nadziemnych: 

- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 2 
(budynki parterowe z poddaszem u�ytkowym), 

- Dla budynków gospodarczych, gara�owych 
i inwentarskich: nie wi�cej ni� 2 

g) Wysoko�� zabudowy: 
- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 8,5 m 
- Dla budynków gospodarczych, gara�owych 

i inwentarskich: nie wi�cej ni� 8,5 m 
h) Wysoko�� posadzki parteru: nie wi�cej ni� 0,5 m 
i) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: nie ustala si� 
j) Kolorystyka elewacji: kolory jasne, pastelowe lub 

w kolorze cegły. Dopuszcza si� deskowanie 
i licowanie cegł�. Zakaz stosowania jaskrawych 
kolorów 

k) Parametry dachu : 
- Kształt dachu: dwuspadowe, równopołaciowe 
- K�t nachylenia połaci: 40-45° (dla budynków 

gospodarczych, gara�owych i inwentarskich 
20-45°) 

- Pokrycie: tradycyjna dachówka ceramiczna 
- Kolorystyka: ceglasty, br�zowy, grafitowy 
- Kierunek głównej kalenicy budynku mieszkalnego 

w stosunku do pasa drogowego: nie ustala si� 
l) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: nie dotyczy 
m) Elementy zagospodarowania terenu: nie ustala si�. 

 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: nie mniej 

ni� 3000 m2 
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b) Szeroko�� frontu działki: nie mniej ni� 22 m 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: ok. 90° 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w  § 7. 
 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 
 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 
a) Na terenie działki dopuszcza si� lokalizacj� tylko 

1 budynku mieszkalnego. 
b) Przez tereny 60-R, 88-R, 96-R, 102-R przebiega 

linia �redniego napi�cia. Obowi�zuj� zapisy jak  
w § 14, ust. 1 pkt 13. 

c) Na terenach wyst�puj� spadki powy�ej 15% oraz 
lokalne podmokło�ci. 
W przypadku lokalizacji budynku, przed 
wykonaniem projektu budowlanego, nale�y 
przeprowadzi� badania okre�laj�ce warunki 
geotechniczne w celu okre�lenia warunków 
posadowienia obiektów budowlanych lub budowli. 
Rozwi�zania techniczne zabudowy oraz sposób 
zagospodarowania terenu winny uwzgl�dnia� 
wysoki poziom wód gruntowych, lokalne 
podmokło�ci oraz spadki terenu. 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenów: z przyległych dróg oraz 

przyległych terenów zgodnie z rysunkiem planu. 
b) Nale�y zapewni� miejsca postojowe wg 

wska�ników okre�lonych w § 15. 
c) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 14. 

 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 10%. 
 

2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 
dla terenów: nie ustala si�. 

 
§ 44. 1. Dla terenów 71-RU, 93-RU, 101-RU, 103-RU, 

oznaczonych na rysunku planu, obowi�zuj� nast�puj�ce 
ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny obsługi produkcji 

w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych 
oraz gospodarstwach le�nych i rybackich 

  
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: wolnostoj�ca 

b) Linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 
6,0 m od linii rozgraniczaj�cych drogi i jak na 
rysunku planu 

c) Powierzchnia zabudowy: 
- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 300 m2 
- Dla budynków gospodarczych, gara�owych 

i inwentarskich: nie ustala si� 
d) Intensywno�� zabudowy: nie ustala si� 
e) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 

ni� 50% 
f) Liczba kondygnacji nadziemnych: 

- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 2 
(budynki parterowe z poddaszem u�ytkowym), 

- Dla budynków gospodarczych, gara�owych 
i inwentarskich: nie wi�cej ni� 2 

g) Wysoko�� zabudowy: 
- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 8,5 m 
- Dla budynków gospodarczych, gara�owych 

i inwentarskich: nie wi�cej ni� 8,5 m 
h) Wysoko�� posadzki parteru: nie wi�cej ni� 0,5 m 
i) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: nie ustala si� 
j) Kolorystyka elewacji: kolory jasne, pastelowe lub 

w kolorze cegły. Dopuszcza si� deskowanie 
i licowanie cegł�. Zakaz stosowania jaskrawych 
kolorów 

k) Parametry dachu : 
- Kształt dachu: dwuspadowe, równopołaciowe 
- K�t nachylenia połaci: 40-45° (dla budynków 

gospodarczych, gara�owych i inwentarskich 
15-45°) 

- Pokrycie: dla budynków mieszkalnych - 
tradycyjna dachówka ceramiczna 

- Kolorystyka: ceglasty, br�zowy, grafitowy 
- Kierunek głównej kalenicy budynku mieszkalnego 

w stosunku do pasa drogowego: nie ustala si� 
l) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: nie ustala si� 
m) Elementy zagospodarowania terenu: nie ustala si�. 

 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: nie mniej 

ni� 3000 m2 
b) Szeroko�� frontu działki: nie mniej ni� 22 m 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: ok. 90° 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

  
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 
 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: 
a) Na działce dopuszcza si� lokalizacj� tylko 

1 budynku mieszkalnego. 
b) Przez teren 101-RU przebiega linia �redniego 

napi�cia. Obowi�zuj� zapisy jak w § 14, ust. 1  
pkt 13. 

c) Na terenach wyst�puj� spadki powy�ej 15% oraz 
lokalne podmokło�ci. 
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W przypadku lokalizacji budynku, przed 
wykonaniem projektu budowlanego, nale�y 
przeprowadzi� badania okre�laj�ce warunki 
geotechniczne w celu okre�lenia warunków 
posadowienia obiektów budowlanych lub budowli. 
Rozwi�zania techniczne zabudowy oraz sposób 
zagospodarowania terenu winny uwzgl�dnia� 
wysoki poziom wód gruntowych, lokalne 
podmokło�ci oraz spadki terenu. 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenów: z  przyległych dróg zgodnie 

z rysunkiem planu. 
b) Nale�y zapewni� miejsca postojowe wg wska�ników 

okre�lonych w  § 15. 
c) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 30%. 

 
2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 

dla terenów: nie ustala si�. 
 

§ 45. 1. Dla terenów 63-MN, 65-MN, 77-MN, 80-MN, 
82-MN, 85-MN, 95-MN, 149-MN, 153-MN, 155-MN,  
167-MN oznaczonych na rysunku planu, obowi�zuj� 
nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: wolnostoj�ca 
b) Linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 

6,0 m od linii rozgraniczaj�cych dróg i jak na 
rysunku planu, 8,0 m od linii rozgraniczaj�cych 
drogi 067-KDL jak na rysunku planu, 12,0 m od 
lasu i jak na rysunku planu 

c) Powierzchnia zabudowy: nie wi�cej ni� 30% 
d) Intensywno�� zabudowy: nie wi�cej ni� 0,6 
e) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 

ni� 50% 
f) Liczba kondygnacji nadziemnych: 

- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 2 
(budynki parterowe z poddaszem u�ytkowym), 

- Dla budynków gara�owych i gospodarczych: 
nie wi�cej ni� 1 

g) Wysoko�� zabudowy: 
- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 8,5 m 
- Dla budynków gara�owych i gospodarczych: 

nie wi�cej ni� 6,0 m 
h) Wysoko�� posadzki parteru: nie wi�cej ni� 0,5 m 
i) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: 

- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 
15,0 m, 

- Dla budynków gara�owych i gospodarczych 
wolnostoj�cych i dobudowanych: nie wi�cej ni� 
8,0 m 

j) Kolorystyka elewacji: kolory jasne, pastelowe lub 
w kolorze cegły. Dopuszcza si� deskowanie 
i licowanie cegł�. Zakaz stosowania jaskrawych 
kolorów 

 

k) Parametry dachu: 
- Kształt dachu: dwuspadowe, równopołaciowe 
- K�t nachylenia połaci: 40-45° 
- Pokrycie: tradycyjna dachówka ceramiczna 
- Kolorystyka: ceglasty, br�zowy, grafitowy 
- Kierunek głównej kalenicy budynku mieszkalnego 

w stosunku do pasa drogowego: równoległy 
l) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: zaleca si� 

rozbudow�, przebudow�, modernizacj� budynków 
dysharmonizuj�cych z historyczna zabudow� oraz 
zabudowy z formami obcymi architektonicznie 

m) Elementy zagospodarowania terenu: nie ustala si�. 
 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: nie mniej 

ni� 1000 m2. Dopuszcza si� istniej�ce podziały 
i powierzchnie działek. 

b) Szeroko�� frontu działki: nie mniej ni� 22 m 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: ok. 90° 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
  
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 
 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: 
a) Dopuszcza si� lokalizacj� gara�y wbudowanych 

w brył� budynku mieszkalnego. 
b) Przez tereny 65-MN, 77-MN, 80-MN, 82-MN, 95-

MN przebiega linia �redniego napi�cia. Obowi�zuj� 
zapisy jak w § 14, ust. 1 pkt 13). 

c) Na terenie 65-MN ustala si� nakaz wprowadzenia 
ro�linno�ci wysokiej w postaci pasów zieleni, jak na 
rysunku planu, zapewniaj�cej izolacj� od obiektów 
inwentarskich na s�siaduj�cym terenie. 

d) Na terenach wyst�puj� spadki powy�ej 15% oraz 
lokalne podmokło�ci. 
W przypadku lokalizacji budynku, przed 
wykonaniem projektu budowlanego, nale�y 
przeprowadzi� badania okre�laj�ce warunki 
geotechniczne w celu okre�lenia warunków 
posadowienia obiektów budowlanych lub budowli. 
Rozwi�zania techniczne zabudowy oraz sposób 
zagospodarowania terenu winny uwzgl�dnia� 
wysoki poziom wód gruntowych, lokalne 
podmokło�ci oraz spadki terenu. 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenów: z  przyległych dróg zgodnie 

z rysunkiem planu 
b) Nale�y zapewni� miejsca postojowe wg 

wska�ników okre�lonych w § 15. 
c) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
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11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 15%. 
 

2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 
dla terenów: nie ustala si�. 
 

§ 46. 1. Dla terenów 89-MN, 90-MN, oznaczonych na 
rysunku planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: wolnostoj�ca 
b) Linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 

6,0 m od linii rozgraniczaj�cych dróg, 12,0 m od 
lasu i jak na rysunku planu 

c) Powierzchnia zabudowy: nie wi�cej ni� 20% 
d) Intensywno�� zabudowy: nie wi�cej ni� 0,4 
e) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 

ni� 60% 
f) Liczba kondygnacji nadziemnych: 

- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 2 
(budynki parterowe z poddaszem u�ytkowym), 

- Dla budynków gara�owych i gospodarczych: 
nie wi�cej ni� 1 

g) Wysoko�� zabudowy: 
- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 8,5 m 
- Dla budynków gara�owych i gospodarczych: 

nie wi�cej ni� 6,0 m 
h) Wysoko�� posadzki parteru: nie wi�cej ni� 0,5 m 
i) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: 

- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 
25,0 m, 

- Dla budynków gara�owych i gospodarczych 
wolnostoj�cych: nie wi�cej ni� 8,0 m 

j) Kolorystyka elewacji: kolory jasne, pastelowe lub 
w kolorze cegły. Dopuszcza si� deskowanie 
i licowanie cegł�. Zakaz stosowania jaskrawych 
kolorów 

k) Parametry dachu : 
- Kształt dachu: dwuspadowe, równopołaciowe 
- K�t nachylenia połaci: 40-45° 
- Pokrycie: tradycyjna dachówka ceramiczna 
- Kolorystyka: ceglasty, br�zowy, grafitowy 
- Kierunek głównej kalenicy budynku mieszkalnego 

w stosunku do pasa drogowego: nie ustala si� 
l) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: nie dotyczy 
m) Elementy zagospodarowania terenu: nie ustala si�. 

 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: nie mniej 

ni� 2000 m2 
b) Szeroko�� frontu działki: nie mniej ni� 22 m 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: ok. 90° 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
  

 6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 
 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: 
a) Dopuszcza si� lokalizacj� gara�y wbudowanych 

w brył� budynku mieszkalnego. 
b) Przez tereny 89-MN, 90-MN, przebiega linia 

�redniego napi�cia. Obowi�zuj� zapisy jak w  § 14, 
ust. 1 pkt 13. 

c) Na terenach wyst�puj� spadki powy�ej 15% oraz 
lokalne podmokło�ci. 
W przypadku lokalizacji budynku, przed 
wykonaniem projektu budowlanego, nale�y 
przeprowadzi� badania okre�laj�ce warunki 
geotechniczne w celu okre�lenia warunków 
posadowienia obiektów budowlanych lub budowli. 
Rozwi�zania techniczne zabudowy oraz sposób 
zagospodarowania terenu winny uwzgl�dnia� 
wysoki poziom wód gruntowych, lokalne 
podmokło�ci oraz spadki terenu. 

d) Na terenie 90-MN nale�y zachowa� funkcjonowanie 
urz�dze� melioracji szczegółowych (rowy otwarte, 
ruroci�gi betonowe i  drenarskie). W  przypadku 
wyst�pienia kolizji z  planowan� zabudow� lub 
zagospodarowaniem terenu, dopuszcza si� 
przebudow� i  kanalizacj� urz�dze� melioracji 
szczegółowych. 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenów: z  przyległych dróg zgodnie 

z rysunkiem planu. 
b) Nale�y zapewni� miejsca postojowe wg 

wska�ników okre�lonych w § 15. 
c) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 15%. 

 
2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 

dla terenów: nie ustala si�. 
 

§ 47. 1. Dla terenów 64-MN/U, 66-MN/U, 73-MN/U, 
76-MN/U, 79-MN/U, 81-MN/U, 83-MN/U, 84-MN/U,  
106-MN/U, 109 MN/U, 110-MN/U, 111-MN/U, 112-MN/U, 
121-MN/U, 122-MN/U, 123-MN/U, 124-MN/U, 125-MN/U, 
128-MN/U, 130-MN/U, 131-MN/U, 137-MN/U, 138-MN/U, 
139-MN/U, 142-MN/U, 143-MN/U, 144-MN/U, 168-MN/U, 
173-MN/U na rysunku planu, obowi�zuj� nast�puj�ce 
ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usługowej (usługi nieuci��liwe) 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: wolnostoj�ca. Na terenie 

84-MN/U dopuszcza si� zabudow� bli�niacz�. 
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b) Linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 
6,0 m od linii rozgraniczaj�cych drogi, jak na 
rysunku planu, 8,0 m od linii rozgraniczaj�cych 
drogi 029-KDL, 039-KDD, 067-KDL i  jak na 
rysunku planu 

c) Powierzchnia zabudowy: nie wi�cej ni� 35% 
d) Intensywno�� zabudowy: nie wi�cej ni� 0,7  

(nie dotyczy istniej�cych powierzchni i podziałów 
działek mniejszych ni� 1000 m2) 

e) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 
ni� 50% 

f) Liczba kondygnacji nadziemnych: 
- Dla budynków mieszkalnych i usługowych: nie 

wi�cej ni� 2 (budynki parterowe z poddaszem 
u�ytkowym), 

- Dla budynków gara�owych i gospodarczych: 
nie wi�cej ni� 1 

g) Wysoko�� zabudowy: 
- Dla budynków mieszkalnych i usługowych: nie 

wi�cej ni� 8,5 m 
- Dla budynków gara�owych i gospodarczych: 

nie wi�cej ni� 6,0 m 
h) Wysoko�� posadzki parteru: nie wi�cej ni� 0,5 m 
i) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: 

- Dla budynków mieszkalnych i usługowych: nie 
wi�cej ni� 20,0 m, 

- Dla budynków gara�owych i gospodarczych 
wolnostoj�cych i dobudowanych: nie wi�cej ni� 
8,0 m 

j) Kolorystyka elewacji: kolory jasne, pastelowe lub 
w kolorze cegły. Dopuszcza si� deskowanie 
i licowanie cegł�. Zakaz stosowania jaskrawych 
kolorów 

k) Parametry dachu : 
- Kształt dachu: dwuspadowe, równopołaciowe 
- K�t nachylenia połaci: 40-45° 
- Pokrycie: tradycyjna dachówka ceramiczna 
- Kolorystyka: ceglasty, br�zowy, grafitowy 
- Kierunek głównej kalenicy budynku mieszkalnego 

w stosunku do pasa drogowego: równoległy 
l) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: zaleca si� 

rozbudow�, przebudow�, modernizacj� budynków 
dysharmonizuj�cych z historyczna zabudow� oraz 
zabudowy z formami obcymi architektonicznie 

m) Elementy zagospodarowania terenu: nie ustala si�. 
 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: nie mniej 

ni� 1000 m2. Uznaje si� za zgodne z planem 
istniej�ce powierzchnie i podziały działek. 

b) Szeroko�� frontu działki: nie mniej ni� 22 m  
(nie dotyczy działek nr 103/4, 104/1, 104/2, 385/3, 
386, 341/8, 340/3, 344/1 oraz terenów 79-MN/U, 
81-MN/U, 83-MN/U, 84-MN/U, 111-MN/U, 122-MN/U, 
123-MN/U, 124-MN/U, 125-MN/U, 130-MN/U,  
131-MN/U, 137-MN/U, 138-MN/U, 139-MN/U,  
142-MN/U, 143-MN/U, 144-MN/U, 168-MN/U,  
173-MN/U) 

c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 
drogowego: ok. 90° 

d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 
 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
 

  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: na terenach  
84-MN/U, 106-MN/U, 111-MN/U, 112-MN/U,  
121-MN/U, 123-MN/U, 128-MN/U, 137-MN/U,  
138-MN/U, 144-MN/U, 168-MN/U, znajduj� si� 
oznaczone na rysunku planu, wpisane do gminnej 
ewidencji zabytków, budynki wskazane do ochrony ze 
wzgl�du na warto�ci historyczno-kulturowe. Obowi�zuj� 
zapisy jak w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 
 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: 
a) Dopuszcza si� lokalizacj� gara�y wbudowanych 

w brył� budynku mieszkalnego. 
b) Przez tereny 66-MN/U, 76-MN/U, 81-MN/U,  

137-MN/U przebiega linia �redniego napi�cia. 
Obowi�zuj� zapisy jak w § 14, ust. 1 pkt 13). 

c) Na terenie 106-MN/U ustala si� nakaz 
wprowadzenia ro�linno�ci wysokiej w postaci 
pasów zieleni, jak na rysunku planu, zapewniaj�cej 
izolacj� od terenu przepompowni na s�siaduj�cym 
terenie. 

d) Na terenach wyst�puj� spadki powy�ej 15% oraz 
lokalne podmokło�ci. 
W przypadku lokalizacji budynku, przed 
wykonaniem projektu budowlanego, nale�y 
przeprowadzi� badania okre�laj�ce warunki 
geotechniczne w celu okre�lenia warunków 
posadowienia obiektów budowlanych lub budowli. 
Rozwi�zania techniczne zabudowy oraz sposób 
zagospodarowania terenu winny uwzgl�dnia� 
wysoki poziom wód gruntowych, lokalne 
podmokło�ci oraz spadki terenu. 

e) Na terenie 137-MN/U nale�y zachowa� 
funkcjonowanie urz�dze� melioracji szczegółowych 
(rowy otwarte, ruroci�gi betonowe i drenarskie). 
W przypadku wyst�pienia kolizji z planowan� 
zabudow� lub zagospodarowaniem terenu, 
dopuszcza si� przebudow� i kanalizacj� urz�dze� 
melioracji szczegółowych. 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenów: z przyległych dróg zgodnie 

z rysunkiem planu. 
b) Nale�y zapewni� miejsca postojowe wg 

wska�ników okre�lonych w § 15. 
c) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 20%. 

 
2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 

dla terenów: nie ustala si�. 
  

§  48. 1. Dla terenów 67-U/P, 108-U/P, oznaczonych 
na rysunku planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej 

oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. 
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Dopuszcza si� lokalizacj� budynków mieszkalnych dla 
wła�ciciela prowadz�cego działalno�� gospodarcz�. 

 
  2) Parametry i  wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: wolnostoj�ca 
b) Linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 

6,0 m od linii rozgraniczaj�cych drogi jak na 
rysunku planu, 8,0 m od linii rozgraniczaj�cych 
drogi 029-KDL i jak na rysunku planu 

c) Powierzchnia zabudowy: nie wi�cej ni� 40% 
d) Intensywno�� zabudowy: nie wi�cej ni� 0,8 
e) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 

ni� 30% 
f) Liczba kondygnacji nadziemnych: 

- Dla budynków usługowych, produkcyjnych 
i magazynowych: nie wi�cej ni� 2 

- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 2 
(budynki parterowe z poddaszem u�ytkowym), 

- Dla budynków gara�owych i gospodarczych: 
nie wi�cej ni� 2 

g) Wysoko�� zabudowy: 
- Dla budynków usługowych, produkcyjnych 

i magazynowych: nie wi�cej ni� 10,0 m 
- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 8,5 m 
- Dla budynków gara�owych i gospodarczych: 

nie wi�cej ni� 10,0 m 
h) Wysoko�� posadzki parteru: nie wi�cej ni� 0,5 m 
i) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: 

- Dla budynków usługowych, produkcyjnych 
i magazynowych: nie ustala si�, 

- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 
15,0 m, 

- Dla budynków gara�owych i gospodarczych 
wolnostoj�cych: nie ustala si� 

j) Kolorystyka elewacji: kolory jasne, pastelowe lub 
w kolorze cegły. Dopuszcza si� deskowanie 
i licowanie cegł�. Zakaz stosowania jaskrawych 
kolorów 

k) Parametry dachu : 
- Kształt dachu: dwuspadowe, równopołaciowe 
- K�t nachylenia połaci: 15-45° 
- Pokrycie: nie ustala si� 
- Kolorystyka: ceglasty, br�zowy, grafitowy 
- Kierunek głównej kalenicy budynku w stosunku 

do pasa drogowego: nie ustala si� 
l) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: nie ustala si� 
m) Elementy zagospodarowania terenu: nie ustala si�. 

 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: nie mniej 

ni� 2500 m2. Dla terenu 67-U/P w liniach 
rozgraniczaj�cych terenu. 

b) Szeroko�� frontu działki: nie ustala si� 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie ustala si� 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 

  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 

 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: 
a) Przez teren 67-U/P przebiega linia �redniego 

napi�cia. Obowi�zuj� zapisy jak w § 14, ust. 1 
pkt 13). 

b) Na terenach wyst�puj� spadki powy�ej 15% oraz 
lokalne podmokło�ci. 
W przypadku lokalizacji budynku, przed 
wykonaniem projektu budowlanego, nale�y 
przeprowadzi� badania okre�laj�ce warunki 
geotechniczne w celu okre�lenia warunków 
posadowienia obiektów budowlanych lub budowli. 
Rozwi�zania techniczne zabudowy oraz sposób 
zagospodarowania terenu winny uwzgl�dnia� 
wysoki poziom wód gruntowych, lokalne 
podmokło�ci oraz spadki terenu. 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenów: z przyległych dróg zgodnie 

z rysunkiem planu. 
b) Nale�y zapewni� miejsca postojowe wg 

wska�ników okre�lonych w § 15. 
c) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 30%. 

 
2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 

dla terenów: nie ustala si�. 
 
§ 49. 1. Dla terenu 68-MW, 105-MW, oznaczonego na 

rysunku planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: wolnostoj�ca 
b) Linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 

6,0 m od linii rozgraniczaj�cych drogi i jak na 
rysunku planu 

c) Powierzchnia zabudowy: nie wi�cej ni� 30% 
d) Intensywno�� zabudowy: nie ustala si� 
e) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 

ni� 50% 
f) Liczba kondygnacji nadziemnych: 

- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 2 
(budynki parterowe z poddaszem u�ytkowym), 

- Dla budynków gara�owych i gospodarczych: 
nie wi�cej ni� 1 

g) Wysoko�� zabudowy: 
- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 8,5 m 
- Dla budynków gara�owych i gospodarczych: 

nie wi�cej ni� 6,0 m 
h) Wysoko�� posadzki parteru: nie wi�cej ni� 0,5 m 
i) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: 

- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 
15,0 m, 
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- Dla budynków gara�owych i gospodarczych 
wolnostoj�cych i dobudowanych: nie wi�cej ni� 
8,0 m 

j) Kolorystyka elewacji: kolory jasne, pastelowe lub 
w kolorze cegły. Dopuszcza si� deskowanie 
i licowanie cegł�. Zakaz stosowania jaskrawych 
kolorów 

k) Parametry dachu : 
- Kształt dachu: dwuspadowe, równopołaciowe 
- K�t nachylenia połaci: 40-45° 
- Pokrycie: tradycyjna dachówka ceramiczna 
- Kolorystyka: ceglasty, br�zowy, grafitowy 
- Kierunek głównej kalenicy budynku mieszkalnego 

w stosunku do pasa drogowego: nie ustala si� 
l) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: zaleca si� 

rozbudow�, przebudow�, modernizacj� budynków 
dysharmonizuj�cych z historyczna zabudow� oraz 
zabudowy z formami obcymi architektonicznie 

m) Elementy zagospodarowania terenu: nie ustala si�. 
 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: w liniach 

rozgraniczaj�cych terenu 
b) Szeroko�� frontu działki: nie dotyczy 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie dotyczy 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 
 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy. 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenu: z przyległych dróg zgodnie 

z rysunkiem planu. 
b) Nale�y zapewni� miejsca postojowe wg 

wska�ników okre�lonych w § 15. 
c) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 30%. 

 
2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 

dla terenów: nie ustala si�. 
 
§ 50. 1. Dla terenów 104-MW, oznaczonego na 

rysunku planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej. 

 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: wolnostoj�ca 
b) Linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 

6,0 m od linii rozgraniczaj�cych i jak na rysunku 
planu 

c) drogi i jak na rysunku planu 
d) Powierzchnia zabudowy: nie wi�cej ni� 40% 
e) Intensywno�� zabudowy: nie ustala si� 
f) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 

ni� 40% 
g) Liczba kondygnacji nadziemnych: 

- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 3, 
- Dla budynków gara�owych i gospodarczych: 

nie wi�cej ni� 1 
h) Wysoko�� zabudowy: 

- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 
12,0 m 

- Dla budynków gara�owych i gospodarczych: 
nie wi�cej ni� 6,0 m 

i) Wysoko�� posadzki parteru: nie wi�cej ni� 0,5 m 
j) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: 

- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 
30,0 m, 

- Dla budynków gara�owych i gospodarczych: 
nie wi�cej ni� 6,0 m 

k) Kolorystyka elewacji: kolory jasne, pastelowe lub 
w kolorze cegły. Dopuszcza si� deskowanie 
i licowanie cegł�. Zakaz stosowania jaskrawych 
kolorów. 

l) Parametry dachu : 
- Kształt dachu: nie ustala si� 
- K�t nachylenia połaci: nie ustala si� 
- Pokrycie: nie ustala sie 
- Kolorystyka: nie ustala sie 
- Kierunek głównej kalenicy budynku mieszkalnego 

w stosunku do pasa drogowego: nie ustala si� 
m) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: zaleca si� 

rozbudow�, przebudow�, modernizacj� budynków 
dysharmonizuj�cych z historyczna zabudow� oraz 
zabudowy z formami obcymi architektonicznie 

n) Elementy zagospodarowania terenu: nie ustala si�. 
 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: w liniach 

rozgraniczaj�cych terenu 
b) Szeroko�� frontu działki: nie ustala si� 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: ok. 90° 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 
 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: nie ustala si�. 
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  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji: 
a) Dojazd do terenów: z  przyległych dróg zgodnie 

z rysunkiem planu. 
b) Nale�y zapewni� miejsca postojowe wg 

wska�ników okre�lonych w § 15. 
c) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 30%. 
 

2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 
dla terenów: nie ustala si�. 
 

§ 51. 1. Dla terenu 69-U, oznaczonego na rysunku 
planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej 

(usługi nieuci��liwe). 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: wolnostoj�ca 
b) Linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 

6,0 m od linii rozgraniczaj�cych drogi jak na 
rysunku planu, 8,0 m od linii rozgraniczaj�cych 
drogi 029-KDL i jak na rysunku planu 

c) Powierzchnia zabudowy: nie wi�cej ni� 40% 
d) Intensywno�� zabudowy: nie wi�cej ni� 0,8 
e) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 

ni� 30% 
f) Liczba kondygnacji nadziemnych: 

- Dla budynków usługowych: nie wi�cej ni� 2 
(budynki parterowe z poddaszem u�ytkowym), 

- Dla budynków gara�owych i gospodarczych: 
nie wi�cej ni� 1 

g) Wysoko�� zabudowy: 
- Dla budynków usługowych: nie wi�cej ni� 10,0 m 
- Dla budynków gara�owych i gospodarczych: 

nie wi�cej ni� 6,0 m 
h) Wysoko�� posadzki parteru: nie wi�cej ni� 0,5 m 
i) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: 

- Dla budynków usługowych: nie wi�cej ni� 20,0 m, 
- Dla budynków gara�owych i gospodarczych: 

nie wi�cej ni� 8,0 m 
j) Kolorystyka elewacji: kolory jasne, pastelowe lub 

w kolorze cegły. Dopuszcza si� deskowanie 
i licowanie cegł�. Zakaz stosowania jaskrawych 
kolorów 

k) Parametry dachu : 
- Kształt dachu: dwuspadowe, równopołaciowe 
- K�t nachylenia połaci: 40-45° 
- Pokrycie: tradycyjna dachówka ceramiczna 
- Kolorystyka: ceglasty, br�zowy, grafitowy 
- Kierunek głównej kalenicy budynku w stosunku 

do pasa drogowego: nie ustala si� 
l) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: zaleca si� 

rozbudow�, przebudow�, modernizacj� budynków 
dysharmonizuj�cych z historyczna zabudow� oraz 
zabudowy z formami obcymi architektonicznie 

m) Elementy zagospodarowania terenu: nie ustala si�. 
 
 
 
 

  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 
i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: nie mniej 

ni� 1000 m2 
b) Szeroko�� frontu działki: nie mniej ni� 22 m 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: ok. 90° 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie dotyczy 
 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: nie ustala si�. 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenu: z przyległych dróg zgodnie 

z rysunkiem planu. 
b) Nale�y zapewni� miejsca postojowe wg 

wska�ników okre�lonych w § 15. 
c) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 30%. 
 

2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 
dla terenów: nie ustala si�. 
 

§ 52. 1. Dla terenów 74-ZK, 166-ZK oznaczonych na 
rysunku planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny zieleni przyrodniczo-

krajobrazowej. 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza si� zagospodarowanie zwi�zane 

z rekreacyjnym wykorzystaniem terenu tj. mała 
architektura. 

 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: nie ustala 

si�. Dopuszcza si� wł�czenie działek wydzielonych 
z terenu do s�siednich terenów oznaczonych 
symbolami MN i MN/U w celu powi�kszenia działek 
(bez prawa zabudowy) 

b) Szeroko�� frontu działki: nie ustala sie 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie ustala si� 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 
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  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 

 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
a) Nakazuje si� zachowa� lub odtworzy� powierzchnie 

biologicznie czynne na nie mniej ni� 90%. 
b) Zaleca si� lokalizowa� ziele� w formie grup drzew 

lub krzewów. 
c) obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 

 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy. 
 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
a) Obiekty małej architektury: dopuszcza si� 
b) No�niki reklamowe: nie dopuszcza si� 
c) Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie 

dopuszcza si� 
d) Urz�dzenia techniczne: dopuszcza si� 
e) Ziele�: zaleca si� 
f) Obowi�zuj� zapisy jak w § 9. 

 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: nie ustala si�. 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenu: z  przyległych dróg zgodnie 

z rysunkiem planu 
b) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: dopuszcza si� 
u�ytkowanie rolnicze. 

 
12) Stawki procentowe: 0%. 

 
2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 

dla terenów: nie ustala si�. 
 

§ 53. 1. Dla terenu 75-E, oznaczonego na rysunku 
planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny infrastruktury 

technicznej - elektroenergetyka 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: wolnostoj�ca 
b) Linie zabudowy: nie ustala si� 
c) Powierzchnia zabudowy: nie wi�cej ni� 50% 
d) Intensywno�� zabudowy: nie ustala si� 
e) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 

ni� 20% 
f) Liczba kondygnacji nadziemnych: nie wi�cej ni� 1 
g) Wysoko�� zabudowy: nie wi�cej ni� 5,0 m 
h) Wysoko�� posadzki parteru: nie wi�cej ni� 0,5 m 
i) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: nie ustala si� 
j) Kolorystyka elewacji: kolory jasne, pastelowe lub 

w kolorze cegły. Dopuszcza si� deskowanie 
i licowanie cegł�. Zakaz stosowania jaskrawych 
kolorów. 

k) Parametry dachu: 
- Kształt dachu: dwuspadowe, równopołaciowe 

- K�t nachylenia połaci: 40-45o 
- Pokrycie: tradycyjna dachówka ceramiczna 
- Kolorystyka: ceglasty, br�zowy, grafitowy 
- Kierunek głównej kalenicy budynku w stosunku 

do pasa drogowego: nie ustala si� 
l) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: nie ustala si� 
m) Elementy zagospodarowania terenu: nie ustala si�. 

 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: w liniach 

rozgraniczaj�cych terenu 
b) Szeroko�� frontu działki: nie ustala si� 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: jak na rysunku planu 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 
 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: nie ustala si�. 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenu: z przyległej drogi zgodnie 

z rysunkiem planu. 
b) Nale�y zapewni� miejsca postojowe wg 

wska�ników okre�lonych w § 15. 
c) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 0%. 

 
2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 

dla terenów: nie ustala si�. 
 

§ 54. 1. Dla terenu 78-U, oznaczonego na rysunku 
planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej 

(usługi nieuci��liwe). Dopuszcza si� zabudow� 
magazynow�. 

 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: wolnostoj�ca 
b) Linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 

6,0 m od linii rozgraniczaj�cych drogi i jak na 
rysunku planu 

c) Powierzchnia zabudowy: nie wi�cej ni� 40% 
d) Intensywno�� zabudowy: nie wi�cej ni� 0,8 
e) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 

ni� 20% 
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f) Liczba kondygnacji nadziemnych: 
- Dla budynków usługowych i magazynów: nie 

wi�cej ni� 2 
- Dla budynków gara�owych i gospodarczych: 

nie wi�cej ni� 1, 
g) Wysoko�� zabudowy: 

- Dla budynków usługowych i magazynów: nie 
wi�cej ni� 10,0 m 

- Dla budynków gara�owych i gospodarczych: 
nie wi�cej ni� 6,0 m 

h) Wysoko�� posadzki parteru: nie wi�cej ni� 0,5 m 
i) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: nie ustala si� 
j) Kolorystyka elewacji: kolory jasne, pastelowe lub 

w kolorze cegły. Dopuszcza si� deskowanie 
i licowanie cegł�. Zakaz stosowania jaskrawych 
kolorów 

k) Parametry dachu: 
- Kształt dachu: dwuspadowe, równopołaciowe 
- K�t nachylenia połaci: 15-45° 
- Pokrycie: nie ustala si� 
- Kolorystyka: ceglasty, br�zowy, grafitowy 
- Kierunek głównej kalenicy budynku w stosunku 

do pasa drogowego: nie ustala si� 
l) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: nie dotyczy 
m) Elementy zagospodarowania terenu: nie ustala si�. 

 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: nie mniej 

ni� 2000m2 
b) Szeroko�� frontu działki: nie ustala si� 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: ok. 90° 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 
 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 
a) Przez teren przebiega linia �redniego napi�cia. 

Obowi�zuj� zapisy jak w § 14, ust. 1 pkt 13). 
 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenu: z przyległej drogi zgodnie 

z rysunkiem planu. 
b) Nale�y zapewni� miejsca postojowe wg 

wska�ników okre�lonych w § 15. 
c) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 30%. 

 

2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 
dla terenów: nie ustala si�. 
 

§  55. 1. Dla terenu 86-UO, oznaczonego na rysunku 
planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny usług o�wiaty. 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: wolnostoj�ca 
b) Linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 

6,0 m od linii rozgraniczaj�cych drogi i jak na 
rysunku planu 

c) Powierzchnia zabudowy: nie wi�cej ni� 40% 
d) Intensywno�� zabudowy: nie ustala si� 
e) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 

ni� 30% 
f) Liczba kondygnacji nadziemnych: 

- nie wi�cej ni� 3 
g) Wysoko�� zabudowy: 

- nie wi�cej ni� 12,0 m 
h) Wysoko�� posadzki parteru: nie wi�cej ni� 0,5 m 
i) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: 

- nie ustala si� 
j) Kolorystyka elewacji: kolory jasne, pastelowe lub 

w kolorze cegły. Dopuszcza si� deskowanie 
i licowanie cegł�. Zakaz stosowania jaskrawych 
kolorów 

k) Parametry dachu: 
- Kształt dachu: nie ustala si� 
- K�t nachylenia połaci: nie ustala si� 
- Pokrycie: nie ustala si� 
- Kolorystyka: nie ustala si� 
- Kierunek głównej kalenicy budynku w stosunku 

do pasa drogowego: nie ustala si� 
l) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: nie ustala si� 
m) Elementy zagospodarowania terenu: nie ustala si�. 

 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: w liniach 

rozgraniczaj�cych terenu 
b) Szeroko�� frontu działki: nie ustala si�, 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: ok. 90° 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
a) Obiekty małej architektury: dopuszcza si�, 
b) No�niki reklamowe: jak w § 9 
c) Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie 

dopuszcza si� 
d) Urz�dzenia techniczne: dopuszcza si� 
e) Ziele�: zaleca si� 
f) Obowi�zuj� zapisy jak w § 9. 
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  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: nie ustala si�. 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenu: z przyległych dróg zgodnie 

z rysunkiem planu. 
b) Nale�y zapewni� miejsca postojowe wg 

wska�ników okre�lonych w § 15. 
c) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 0%. 
 

2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 
dla terenów: nie ustala si�. 
 

§ 56. 1. Dla terenów 87-RM, 97-RM, 100-RM, 113-RM, 
114-RM, 120-RM, 151-RM, oznaczonych na rysunku 
planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy zagrodowej 

w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: wolnostoj�ca 
b) Linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 

6,0 m od linii rozgraniczaj�cych drogi, 20,0 m od 
terenów zamkni�tych i jak na rysunku planu 

c) Powierzchnia zabudowy: 
- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 300 m2 
- Dla budynków gospodarczych, gara�owych 

i inwentarskich: nie ustala si� 
d) Intensywno�� zabudowy: nie ustala si� 
e) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 

ni� 50% 
f) Liczba kondygnacji nadziemnych: 

- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 2 
(budynki parterowe z poddaszem u�ytkowym), 

- Dla budynków gospodarczych, gara�owych 
i inwentarskich: nie wi�cej ni� 2 

g) Wysoko�� zabudowy: 
- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 8,5 m 
- Dla budynków gospodarczych, gara�owych 

i inwentarskich: nie wi�cej ni� 8,5 m 
h) Wysoko�� posadzki parteru: nie wi�cej ni� 0,5 m 
i) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: 

- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 
15,0 m, 

- Dla budynków gospodarczych, gara�owych 
i inwentarskich: nie ustala si� 

j) Kolorystyka elewacji: kolory jasne, pastelowe lub 
w kolorze cegły. Dopuszcza si� deskowanie 
i licowanie cegł�. Zakaz stosowania jaskrawych 
kolorów 

k) Parametry dachu : 
- Kształt dachu: dwuspadowe, równopołaciowe 
- K�t nachylenia połaci: 40-45° 
- Pokrycie: tradycyjna dachówka ceramiczna 
- Kolorystyka: ceglasty, br�zowy, grafitowy 
- Kierunek głównej kalenicy budynku w stosunku 

do pasa drogowego: nie ustala si� 
l) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: nie ustala si� 

m) Elementy zagospodarowania terenu: nie ustala si�. 
 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: w liniach 

rozgraniczaj�cych terenu 
b) Szeroko�� frontu działki: nie ustala si� 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: ok. 90° 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: na terenie 87-RM 
znajduje si� oznaczony na rysunku planu, wpisany do 
wojewódzkiej ewidencji zabytków, budynek wskazany 
do ochrony. Obowi�zuj� zapisy jak w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 
 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: 
a) Na działce dopuszcza si� lokalizacj� tylko 

1 budynku mieszkalnego. 
b) Na terenie 87-RM, ustala si� nakaz wprowadzenia 

ro�linno�ci wysokiej w postaci pasów zieleni, jak na 
rysunku planu, zapewniaj�cej izolacj� od terenów 
zamkni�tych. 

c) Przez teren 100-RM przebiega linia �redniego 
napi�cia. Obowi�zuj� zapisy jak w § 14, ust. 1 
pkt 13. 

d) Na terenach wyst�puj� spadki powy�ej 15% oraz 
lokalne podmokło�ci. 
W przypadku lokalizacji budynku, przed 
wykonaniem projektu budowlanego, nale�y 
przeprowadzi� badania okre�laj�ce warunki 
geotechniczne w celu okre�lenia warunków 
posadowienia obiektów budowlanych lub budowli. 
Rozwi�zania techniczne zabudowy oraz sposób 
zagospodarowania terenu winny uwzgl�dnia� 
wysoki poziom wód gruntowych, lokalne 
podmokło�ci oraz spadki terenu. 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenów: z przyległych dróg zgodnie 

z rysunkiem planu. 
b) Nale�y zapewni� miejsca postojowe wg 

wska�ników okre�lonych w § 15. 
c) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 30%. 
 

2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 
dla terenów: nie ustala si�. 
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§ 57. 1. Dla terenów 91-MN/U, 92-MN/U, oznaczonych 
na rysunku planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej oraz usługowej (dopuszcza si� usługi 
typu dom seniora, dom pomocy społecznej, rodzinny 
dom pomocy, itp.). 

 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: wolnostoj�ca 
b) Linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 

6,0 m od linii rozgraniczaj�cych drogi i jak na 
rysunku planu 

c) Powierzchnia zabudowy: nie wi�cej ni� 30% 
d) Intensywno�� zabudowy: nie wi�cej ni� 0,6 
e) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 

ni� 50% 
f) Liczba kondygnacji nadziemnych: 

- Dla budynków mieszkalnych i usługowych: nie 
wi�cej ni� 2 (budynki parterowe z poddaszem 
u�ytkowym), 

- Dla budynków gara�owych i  gospodarczych: 
nie wi�cej ni� 1 

g) Wysoko�� zabudowy: 
- Dla budynków mieszkalnych i usługowych: nie 

wi�cej ni� 8,5 m 
- Dla budynków gara�owych i gospodarczych: 

nie wi�cej ni� 6,0 m 
h) Wysoko�� posadzki parteru: nie wi�cej ni� 0,5 m, 
i) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: 

- Dla budynków mieszkalnych i usługowych: nie 
wi�cej ni� 20,0 m, 

- Dla budynków gara�owych i gospodarczych 
wolnostoj�cych i dobudowanych: nie wi�cej ni� 
8,0 m 

j) Kolorystyka elewacji: kolory jasne, pastelowe lub 
w kolorze cegły. Dopuszcza si� deskowanie 
i licowanie cegł�. Zakaz stosowania jaskrawych 
kolorów 

k) Parametry dachu : 
- Kształt dachu: dwuspadowe, równopołaciowe 
- K�t nachylenia połaci: 40-45° 
- Pokrycie: tradycyjna dachówka ceramiczna 
- Kolorystyka: ceglasty, br�zowy, grafitowy 
- Kierunek głównej kalenicy budynku mieszkalnego 

w stosunku do pasa drogowego: równoległy 
l) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: nie dotyczy 
m) Elementy zagospodarowania terenu: nie ustala si�. 

 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: nie mniej 

ni� 2000 m2 
b) Szeroko�� frontu działki: nie mniej ni� 22 m 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: ok. 90° 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
  
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 

  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 

 
8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: 
a) Na terenach wyst�puj� spadki powy�ej 15% oraz 

lokalne podmokło�ci. 
W przypadku lokalizacji budynku, przed wykonaniem 
projektu budowlanego, nale�y przeprowadzi� badania 
okre�laj�ce warunki geotechniczne w celu okre�lenia 
warunków posadowienia obiektów budowlanych lub 
budowli. Rozwi�zania techniczne zabudowy oraz 
sposób zagospodarowania terenu winny 
uwzgl�dnia� wysoki poziom wód gruntowych, 
lokalne podmokło�ci oraz spadki terenu. 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenów: z przyległych dróg zgodnie 

z rysunkiem planu. 
b) Nale�y zapewni� miejsca postojowe wg 

wska�ników okre�lonych w § 15. 
c) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 20%. 

 
2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 

dla terenów: nie ustala si�. 
 
§ 58. 1. Dla terenu 94-RM, oznaczonego na rysunku 

planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy zagrodowej 

w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. 
Dopuszcza si� prowadzenie agroturystyki. 

 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: wolnostoj�ca 
b) Linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 

6,0 m od linii rozgraniczaj�cych drogi i jak na 
rysunku planu 

c) Powierzchnia zabudowy: 
- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 300 m2 
- Dla budynków gospodarczych, gara�owych 

i inwentarskich: nie ustala si� 
d) Intensywno�� zabudowy: nie ustala si� 
e) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 

ni� 50% 
f) Liczba kondygnacji nadziemnych: 

- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 2 
(budynki parterowe z poddaszem u�ytkowym), 

- Dla budynków gospodarczych, gara�owych 
i inwentarskich: nie wi�cej ni� 2 

g) Wysoko�� zabudowy: 
- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 8,5 m 
- Dla budynków gospodarczych, gara�owych 

i inwentarskich: nie wi�cej ni� 8,5 m 
h) Wysoko�� posadzki parteru: nie wi�cej ni� 0,5 m 
i) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: 

- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 
20,0 m, 
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- Dla budynków gara�owych i gospodarczych 
wolnostoj�cych i dobudowanych: nie wi�cej ni� 
8,0 m 

j) Kolorystyka elewacji: kolory jasne, pastelowe lub 
w kolorze cegły. Dopuszcza si� deskowanie 
i licowanie cegł�. Zakaz stosowania jaskrawych 
kolorów 

k) Parametry dachu: 
- Kształt dachu: dwuspadowe, równopołaciowe 
- K�t nachylenia połaci: 40-45° 
- Pokrycie: tradycyjna dachówka ceramiczna 
- Kolorystyka: ceglasty, br�zowy, grafitowy 
- Kierunek głównej kalenicy budynku mieszkalnego 

w stosunku do pasa drogowego: nie ustala si� 
l) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: zaleca si� 

przebudow� budynków dysharmonizuj�cych 
z historyczna zabudow� oraz zabudowy z  formami 
obcymi architektonicznie, zgodnie z ustaleniami 
planu 

m) Elementy zagospodarowania terenu: nie ustala si�. 
 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: nie mniej 

ni� 3000 m2 
b) Szeroko�� frontu działki: nie mniej ni� 22 m 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: ok. 90° 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i  krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 
 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: nie ustala si�. 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenu: z przyległej drogi dojazdowej 

zgodnie z rysunkiem planu. 
b) Nale�y zapewni� miejsca postojowe wg 

wska�ników okre�lonych w § 15. 
c) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 30%. 
 

2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 
dla terenów: nie ustala si�. 
 

§ 59. 1. Dla terenu 107-K, oznaczonego na rysunku 
planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 

  1) Przeznaczenie terenu: tereny infrastruktury 
technicznej – kanalizacja. 

 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: wolnostoj�ca 
b) Linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 

6,0 m od linii rozgraniczaj�cych drogi i jak na 
rysunku planu 

c) Powierzchnia zabudowy: nie wi�cej ni� 40% 
d) Intensywno�� zabudowy: nie ustala si� 
e) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 

ni� 50% 
f) Liczba kondygnacji nadziemnych: nie wi�cej ni� 1 
g) Wysoko�� zabudowy: nie wi�cej ni� 5,0 m 
h) Wysoko�� posadzki parteru: nie wi�cej ni� 0,5 m 
i) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: nie ustala si� 
j) Kolorystyka elewacji: kolory jasne, pastelowe lub 

w kolorze cegły. Dopuszcza si� deskowanie 
i licowanie cegł�. Zakaz stosowania jaskrawych 
kolorów 

k) Parametry dachu: 
- Kształt dachu: dwuspadowe, równopołaciowe 
- K�t nachylenia połaci: 40-45° 
- Pokrycie: tradycyjna dachówka ceramiczna 
- Kolorystyka: ceglasty, br�zowy, grafitowy 
- Kierunek głównej kalenicy budynku w stosunku 

do pasa drogowego: nie ustala si� 
l) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: zaleca si� 

rozbudow�, przebudow�, modernizacj� budynków 
dysharmonizuj�cych z historyczna zabudow� oraz 
zabudowy z formami obcymi architektonicznie 

m) Elementy zagospodarowania terenu: nie ustala si�. 
 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: w liniach 

rozgraniczaj�cych terenu 
b) Szeroko�� frontu działki: nie ustala si� 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie dotyczy 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w  § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
  
 6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 
 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: nie ustala si�. 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenu: z  przyległej drogi zgodnie 

z rysunkiem planu. 
b) Nale�y zapewni� miejsca postojowe wg 

wska�ników okre�lonych w § 15. 
c) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 



.�F���F��/��&C��D�
0����(C���B�0B�#F1���2EB�����F�������*	�� � 3����)�4�
�

2��)*��2

 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 0%. 

 
2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 

dla terenów: nie ustala si�. 
 

§ 60. 1. Dla terenów 2-ZL, 3-ZL, 4-ZL, 50-ZL, 52-ZL, 
53-ZL, 55-ZL, 57-ZL, 98-ZL, 99-ZL, 116-ZL, 117-ZL,  
140-ZL, 147-ZL, 148-ZL, oznaczonych na rysunku planu, 
obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: lasy 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: nie dotyczy 
 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: nie dotyczy 
 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

nie dotyczy 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: zgodnie z przepisami odr�bnymi 
  
 6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy 
 
  7) Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie dotyczy 
 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenu: z przyległych dróg i terenów 

zgodnie z rysunkiem planu 
b) Miejsca postojowe: nie ustala si� 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: nie dotyczy 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si� 
 
12) Stawki procentowe: 0%. 

 
2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 

dla terenów: nie dotyczy. 
 

§ 61. 1. Dla terenów 119-U/UT/US oznaczonych na 
rysunku planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, 

usług sportu i  rekreacji. Dopuszcza si� mieszkanie 
integralnie zwi�zane z prowadzon� na terenie 
działalno�ci�. 

 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: wolnostoj�ca 
b) Linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 

6,0 m od linii rozgraniczaj�cych drogi 068-KDX,  
8,0 m od linii rozgraniczaj�cych drogi 067-KDL i jak 
na rysunku planu 

c) Powierzchnia zabudowy: nie wi�cej ni� 20% 
d) Intensywno�� zabudowy: nie ustala si� 
e) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 

ni� 50% 
f) Liczba kondygnacji nadziemnych: 

- Dla budynków usługowych: nie wi�cej ni� 3 
g) Wysoko�� zabudowy: 

- Dla budynków usługowych: nie wi�cej ni� 12,0 m 
h) Wysoko�� posadzki parteru: nie wi�cej ni� 0,5 m 
i) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: 

- Dla budynków usługowych: nie wi�cej ni� 30,0 m 
j) Kolorystyka elewacji: kolory jasne, pastelowe lub 

w kolorze cegły. Dopuszcza si� deskowanie 
i licowanie cegł�. Zakaz stosowania jaskrawych 
kolorów 

k) Parametry dachu: 
- Kształt dachu: dwuspadowe, równopołaciowe 
- K�t nachylenia połaci: 40-45° 
- Pokrycie: tradycyjna dachówka ceramiczna 
- Kolorystyka: ceglasty, br�zowy, grafitowy 
- Kierunek głównej kalenicy budynku w stosunku 

do pasa drogowego: nie ustala si� 
l) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: nie ustala si� 
m) Elementy zagospodarowania terenu: nie ustala si�. 

 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: w liniach 

rozgraniczaj�cych terenu 
b) Szeroko�� frontu działki: nie dotyczy 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie ustala si� 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
a) Obiekty małej architektury: dopuszcza si� 
b) No�niki reklamowe: jak w § 9 
c) Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: 

dopuszcza si� 
d) Urz�dzenia techniczne: dopuszcza si� 
e) Ziele�: zaleca si� 
f) Obowi�zuj� zapisy jak w § 9. 

 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: 
a) Zaleca si� zorganizowanie pla�y i k�pieliska. 
b) Na terenach wyst�puj� spadki powy�ej 15% oraz 

lokalne podmokło�ci. 
W przypadku lokalizacji budynku, przed 
wykonaniem projektu budowlanego, nale�y 
przeprowadzi� badania okre�laj�ce warunki 
geotechniczne w celu okre�lenia warunków 
posadowienia obiektów budowlanych lub budowli. 
Rozwi�zania techniczne zabudowy oraz sposób 
zagospodarowania terenu winny uwzgl�dnia� 
wysoki poziom wód gruntowych, lokalne 
podmokło�ci oraz spadki terenu. 
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  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji: 
a) Dojazd do terenów: z przyległych dróg zgodnie 

z rysunkiem planu. 
b) Nale�y zapewni� miejsca postojowe wg 

wska�ników okre�lonych w § 15. 
c) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 30%. 

 
2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 

dla terenów: zaleca si� lokalizacj� ci�gów pieszych 
wzdłu� jeziora, jak na rysunku planu. 
 

§ 62. 1. Dla terenu 126-KS, oznaczonego na rysunku 
planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: parking. 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: nie dotyczy 
b) Linie zabudowy: nie dotyczy 
c) Powierzchnia zabudowy: nie dotyczy 
d) Intensywno�� zabudowy: nie dotyczy 
e) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 

ni� 20% 
f) Liczba kondygnacji nadziemnych: nie dotyczy 
g) Wysoko�� zabudowy: nie dotyczy 
h) Wysoko�� posadzki parteru: nie dotyczy 
i) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: nie dotyczy 
j) Kolorystyka elewacji: nie dotyczy 
k) Parametry dachu: nie dotyczy 
l) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: nie dotyczy 
m) Elementy zagospodarowania terenu: nie dotyczy. 

 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: w liniach 

rozgraniczaj�cych terenu 
b) Szeroko�� frontu działki: jak na rysunku planu 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: jak na rysunku planu 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
a) Obiekty małej architektury: dopuszcza si� 
b) No�niki reklamowe: nie dopuszcza si� 
c) Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: 

dopuszcza si� 
d) Urz�dzenia techniczne: dopuszcza si� 
e) Ziele�: zaleca si� 
f) Obowi�zuj� zapisy jak w § 9. 

 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: 
a) Zakaz lokalizowania zabudowy kubaturowej 
b) Do wyko�czenia powierzchni podło�a parkingu 

u�y� przepuszczalnych, tradycyjnych, naturalnych 
materiałów wyko�czeniowych. 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenu: z  przyległych dróg zgodnie 

z rysunkiem planu 
b) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 0%. 

 
2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 

dla terenów: nie ustala si�. 
 

§ 63. 1. Dla terenu 127-UK, oznaczonego na rysunku 
planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny usług kultury. 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: wolnostoj�ca 
b) Linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 

8,0 m od linii rozgraniczaj�cych drogi i jak na 
rysunku planu 

c) Powierzchnia zabudowy: nie wi�cej ni� w stanie 
istniej�cym 

d) Intensywno�� zabudowy: nie ustala si� 
e) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 

ni� 20% 
f) Liczba kondygnacji nadziemnych: 

- Nie wi�cej ni� w stanie istniej�cym 
g) Wysoko�� zabudowy: 

- Nie wi�cej ni� w stanie istniej�cym 
h) Wysoko�� posadzki parteru: nie wi�cej ni� 0,5 m 
i) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: 

- Nie ustala si� 
j) Kolorystyka elewacji: kolory jasne, pastelowe lub 

w kolorze cegły. Dopuszcza si� deskowanie 
i licowanie cegł�. Zakaz stosowania jaskrawych 
kolorów 

k) Parametry dachu: 
- Kształt dachu: jak w stanie istniej�cym 
- K�t nachylenia połaci: jak w stanie istniej�cym 
- Pokrycie: tradycyjna dachówka ceramiczna 
- Kolorystyka: ceglasty, br�zowy, grafitowy 
- Kierunek głównej kalenicy budynku w stosunku 

do pasa drogowego: nie ustala si� 
l) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: nie ustala si� 
m) Elementy zagospodarowania terenu: nie ustala si�. 

 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: w liniach 

rozgraniczaj�cych terenu 
b) Szeroko�� frontu działki: jak na rysunku planu 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: jak na rysunku planu 
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d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 
 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
a) Obiekty małej architektury: dopuszcza si� 
b) No�niki reklamowe: nie dopuszcza si� 
c) Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: 

dopuszcza si� 
d) Urz�dzenia techniczne: dopuszcza si� 
e) Ziele�: zaleca si� 
f) Obowi�zuj� zapisy jak w § 9. 

 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: nie ustala si�. 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenów: z przyległych dróg zgodnie 

z rysunkiem planu. 
b) Nale�y zapewni� miejsca postojowe wg 

wska�ników okre�lonych w § 15. 
c) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 0%. 

 
2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 

dla terenów: nie ustala si�. 
 

§ 64. 1. Dla terenów 129-U, 134-U, oznaczonych na 
rysunku planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej 

(usługi nieuci��liwe), w tym usługi publiczne. 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: wolnostoj�ca 
b) Linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 

6,0 m od linii rozgraniczaj�cych drogi, jak na 
rysunku planu, 8,0 m od linii rozgraniczaj�cych 
drogi 067-KDL i jak na rysunku planu 

c) Powierzchnia zabudowy: nie wi�cej ni� 40% 
d) Intensywno�� zabudowy: nie ustala si� 
e) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 

ni� 30% 
f) Liczba kondygnacji nadziemnych: 

- Dla budynków usługowych: nie wi�cej ni� 3, 
g) Wysoko�� zabudowy: 

- Dla budynków usługowych: nie wi�cej ni� 12,0 m 
h) Wysoko�� posadzki parteru: nie wi�cej ni� 0,5 m 
i) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: 

- Nie ustala si� 

j) Kolorystyka elewacji: kolory jasne, pastelowe lub 
w kolorze cegły. Dopuszcza si� deskowanie 
i licowanie cegł�. Zakaz stosowania jaskrawych 
kolorów 

k) Parametry dachu: 
- Kształt dachu: dwuspadowe, równopołaciowe 
- K�t nachylenia połaci: 40-45° 
- Pokrycie: tradycyjna dachówka ceramiczna 
- Kolorystyka: ceglasty, br�zowy, grafitowy 
- Kierunek głównej kalenicy budynku w stosunku 

do pasa drogowego: nie ustala si� 
l) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: zaleca si� 

rozbudow�, przebudow�, modernizacj� budynków 
dysharmonizuj�cych z historyczna zabudow� oraz 
zabudowy z formami obcymi architektonicznie 

m) Elementy zagospodarowania terenu: nie ustala si�. 
 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: zakaz 

wtórnych podziałów 
b) Szeroko�� frontu działki: jak na rysunku planu 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: jak na rysunku planu 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: na terenie 129-U 
znajduj� si� oznaczone na rysunku planu, wpisane do 
gminnej ewidencji zabytków, budynki wskazane do 
ochrony ze wzgl�du na warto�ci historyczno-
kulturowe. Obowi�zuj� zapisy jak w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
a) Obiekty małej architektury: dopuszcza si� 
b) No�niki reklamowe: nie dopuszcza si� 
c) Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie 

dopuszcza si� 
d) Urz�dzenia techniczne: dopuszcza si� 
e) Ziele�: zaleca si� 
f) Obowi�zuj� zapisy jak w § 9. 

 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: nie ustala si�. 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenu: z przyległych dróg zgodnie 

z rysunkiem planu. 
b) Nale�y zapewni� miejsca postojowe wg 

wska�ników okre�lonych w § 15. 
c) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 0%. 
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2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 
dla terenów: nie ustala si�. 

 
§ 65. 1. Dla terenów 133-MN/U, 135-MN/U, 

oznaczonych na rysunku planu, obowi�zuj� nast�puj�ce 
ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usługowej. 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: wolnostoj�ca, bli�niacza 
b) Linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 

6,0 m od linii rozgraniczaj�cych drogi i jak na 
rysunku planu 

c) Powierzchnia zabudowy: nie wi�cej ni� 35% 
d) Intensywno�� zabudowy: nie wi�cej ni� 0,7 
e) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 

ni� 50% 
f) Liczba kondygnacji nadziemnych: 

- Dla budynków mieszkalnych i usługowych: nie 
wi�cej ni� 2 (budynki parterowe z poddaszem 
u�ytkowym), 

- Dla budynków gara�owych i gospodarczych: 
nie wi�cej ni� 1 

g) Wysoko�� zabudowy: 
- Dla budynków mieszkalnych i usługowych: nie 

wi�cej ni� 2 (budynki parterowe z poddaszem 
u�ytkowym), 

- Dla budynków gara�owych i gospodarczych: 
nie wi�cej ni� 1 

h) Wysoko�� posadzki parteru: nie wi�cej ni� 0,5 m 
i) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: 

- Dla budynków mieszkalnych i usługowych: nie 
wi�cej ni� 15,0 m, 

- Dla budynków gara�owych i gospodarczych 
wolnostoj�cych: nie wi�cej ni� 8,0 m 

j) Kolorystyka elewacji: kolory jasne, pastelowe lub 
w kolorze cegły. Dopuszcza si� deskowanie 
i licowanie cegł�. Zakaz stosowania jaskrawych 
kolorów. 

k) Parametry dachu: 
- Kształt dachu: dwuspadowe, równopołaciowe 
- K�t nachylenia połaci: 40-45° 
- Pokrycie: tradycyjna dachówka ceramiczna 
- Kolorystyka: ceglasty, br�zowy, grafitowy 
- Kierunek głównej kalenicy budynku 

mieszkalnego w stosunku do pasa drogowego: 
równoległy 

l) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: nie dotyczy 
m) Elementy zagospodarowania terenu: nie ustala si�. 

 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: nie mniej 

ni� 1000 m2 
b) Szeroko�� frontu działki: nie ustala si� 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: ok. 90° 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i  krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
 

  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 
 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: 
a) Przez teren 135-MN/U przebiega linia �redniego 

napi�cia. Obowi�zuj� zapisy jak w § 14, ust. 1 pkt 13. 
b) Na terenie 133-MN/U nale�y zachowa� 

funkcjonowanie urz�dze� melioracji szczegółowych 
(rowy otwarte, ruroci�gi betonowe i drenarskie). 
W przypadku wyst�pienia kolizji z  planowan� 
zabudow� lub zagospodarowaniem terenu, 
dopuszcza si� przebudow� i kanalizacj� urz�dze� 
melioracji szczegółowych. 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenów: z przyległych dróg zgodnie 

z rysunkiem planu. 
b) Nale�y zapewni� miejsca postojowe wg 

wska�ników okre�lonych w § 15. 
c) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 20%. 

 
2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 

dla terenów: nie ustala si�. 
 
§ 66. 1. Dla terenów 136-MN, 141-MN, oznaczonych 

na rysunku planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: wolnostoj�ca, bli�niacza 
b) Linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 

6,0 m od linii rozgraniczaj�cych drogi i jak na 
rysunku planu 

c) Powierzchnia zabudowy: nie wi�cej ni� 30% 
d) Intensywno�� zabudowy: nie wi�cej ni� 0,6 
e) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 

ni� 50% 
f) Liczba kondygnacji nadziemnych: 

- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 2 
(budynki parterowe z poddaszem u�ytkowym), 

- Dla budynków gara�owych i gospodarczych: 
nie wi�cej ni� 1 

g) Wysoko�� zabudowy: 
- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 2 

(budynki parterowe z poddaszem u�ytkowym), 
- Dla budynków gara�owych i gospodarczych: 

nie wi�cej ni� 1 
h) Wysoko�� posadzki parteru: nie wi�cej ni� 0,5 m 
i) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: 

- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 
15,0 m, 
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- Dla budynków gara�owych i gospodarczych 
wolnostoj�cych: nie wi�cej ni� 8,0 m 

j) Kolorystyka elewacji: kolory jasne, pastelowe lub 
w kolorze cegły. Dopuszcza si� deskowanie 
i licowanie cegł�. Zakaz stosowania jaskrawych 
kolorów. 

k) Parametry dachu: 
- Kształt dachu: dwuspadowe, równopołaciowe 
- K�t nachylenia połaci: 40-45° 
- Pokrycie: tradycyjna dachówka ceramiczna 
- Kolorystyka: ceglasty, br�zowy, grafitowy 
- Kierunek głównej kalenicy budynku mieszkalnego 

w stosunku do pasa drogowego: równoległy 
l) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: zaleca si� 

rozbudow�, przebudow�, modernizacj� budynków 
dysharmonizuj�cych z historyczna zabudow� oraz 
zabudowy z formami obcymi architektonicznie 

m) Elementy zagospodarowania terenu: nie ustala si�. 
 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: nie mniej 

ni� 1000 m2 
b) Szeroko�� frontu działki: nie ustala si� 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: ok. 90° 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 
 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: 
a) Dopuszcza si� lokalizacj� gara�y wbudowanych 

w brył� budynku mieszkalnego. 
b) Przez teren 136-MN/U przebiega linia �redniego 

napi�cia. Obowi�zuj� zapisy jak w § 14, ust. 1  
pkt 13. 

c) Na terenie 136-MN nale�y zachowa� funkcjonowanie 
urz�dze� melioracji szczegółowych (rowy otwarte, 
ruroci�gi betonowe i  drenarskie). W  przypadku 
wyst�pienia kolizji z planowan� zabudow� lub 
zagospodarowaniem terenu, dopuszcza si� 
przebudow� i  kanalizacj� urz�dze� melioracji 
szczegółowych. 

d) Wyklucza si� jednocze�nie lokalizacj� zabudowy 
wolnostoj�cej i bli�niaczej. 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenów: z  przyległych dróg zgodnie 

z rysunkiem planu. 
b) Nale�y zapewni� miejsca postojowe wg 

wska�ników okre�lonych w § 15. 
c) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 

11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 

 
12) Stawki procentowe: 15%. 

 
2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 

dla terenów: nie ustala si�. 
 
§ 67. 1. Dla terenu 145-ZC, oznaczonego na rysunku 

planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: cmentarz. 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: nie dotyczy. 
 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: zakaz podziału. 
 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: obowi�zuj� zapisy jak w § 9. 
 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: zakaz zabudowy kubaturowej. 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenu: z przyległej drogi. 
b) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 0%. 

 
2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 

dla terenów: nie ustala si�. 
 
§ 68. 1. Dla 158-MN/U, oznaczonego na rysunku 

planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i  usługowej (dopuszcza si� usługi 
gastronomii, pensjonat, itp.). 

 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: wolnostoj�ca 
b) Linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 

6,0 m od linii rozgraniczaj�cych drogi i jak na 
rysunku planu 

c) Powierzchnia zabudowy: nie wi�cej ni� 20% 
d) Intensywno�� zabudowy: nie wi�cej ni� 0,4 
e) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 

ni� 50% 
f) Liczba kondygnacji nadziemnych: 
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- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 2 
(budynki parterowe z poddaszem u�ytkowym), 

- Dla budynków gara�owych i gospodarczych 
wolnostoj�cych i dobudowanych: nie wi�cej ni� 1 

g) Wysoko�� zabudowy: 
- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 8,5 m 
- Dla budynków gara�owych i gospodarczych 

wolnostoj�cych i dobudowanych: nie wi�cej ni� 
6,0 m 

h) Wysoko�� posadzki parteru: nie wi�cej ni� 0,5 m 
i) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: 

- Dla budynków mieszkalnych: nie wi�cej ni� 
20,0 m, 

- Dla budynków gara�owych i gospodarczych 
wolnostoj�cych: nie wi�cej ni� 8,0 m 

j) Kolorystyka elewacji: kolory jasne, pastelowe lub 
w kolorze cegły. Dopuszcza si� deskowanie 
i licowanie cegł�. Zakaz stosowania jaskrawych 
kolorów 

k) Parametry dachu: 
- Kształt dachu: dwuspadowe, równopołaciowe 
- K�t nachylenia połaci: 40-45° 
- Pokrycie: tradycyjna dachówka ceramiczna 
- Kolorystyka: ceglasty, br�zowy, grafitowy 
- Kierunek głównej kalenicy budynku mieszkalnego 

w stosunku do pasa drogowego: równoległy 
l) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: nie ustala si� 
m) Elementy zagospodarowania terenu: nie ustala si�. 

 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: nie mniej 

ni� 2000 m2 
b) Szeroko�� frontu działki: nie mniej ni� 22 m 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: ok. 90° 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i  krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i  zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie dotyczy 
 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: 
a) Na terenach wyst�puj� spadki powy�ej 15% oraz 

lokalne podmokło�ci. 
W przypadku lokalizacji budynku, przed 
wykonaniem projektu budowlanego, nale�y 
przeprowadzi� badania okre�laj�ce warunki 
geotechniczne w  celu okre�lenia warunków 
posadowienia obiektów budowlanych lub budowli. 
Rozwi�zania techniczne zabudowy oraz sposób 
zagospodarowania terenu winny uwzgl�dnia� 
wysoki poziom wód gruntowych, lokalne 
podmokło�ci oraz spadki terenu. 

b) Nale�y zachowa� funkcjonowanie urz�dze� 
melioracji szczegółowych (rowy otwarte, ruroci�gi 
betonowe i  drenarskie). W  przypadku wyst�pienia 
kolizji z  planowan� zabudow� lub 
zagospodarowaniem terenu, dopuszcza si� 

przebudow� i  kanalizacj� urz�dze� melioracji 
szczegółowych. 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenów: z przyległej drogi zgodnie 

z rysunkiem planu. 
b) Nale�y zapewni� miejsca postojowe wg 

wska�ników okre�lonych w § 15. 
c) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i  termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 15%. 
 

2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 
dla terenów: nie ustala si�. 
 

§ 69. 1. Dla terenów 160-ZP/US, 161-ZP/US 
oznaczonych na rysunku planu, obowi�zuj� nast�puj�ce 
ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny zieleni urz�dzonej oraz 

sportu i rekreacji. 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: nie dotyczy. 
 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: w liniach 

rozgraniczaj�cych terenu 
b) Szeroko�� frontu działki: jak na rysunku planu 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: jak na rysunku planu 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: obowi�zuj� zapisy jak w § 9. 
 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: 
a) Zakaz lokalizowania stałej zabudowy kubaturowej. 
b) Zaleca si� zorganizowanie pla�y i k�pieliska. 
c) Zaleca si� zagospodarowanie zwi�zane 

z rekreacyjnym wykorzystaniem terenu tj. �cie�ki 
piesze, ławki, zadaszone miejsca odpoczynku. 

d) Dopuszcza si� budow� pomostów, przystani 
wodnej i wypo�yczalni sprz�tu wodnego. 

e) Dopuszcza si� lokalizacj� obiektów budowlanych 
w pasie szeroko�ci 100 m od linii brzegowej jeziora 
Narie, w zakresie niezb�dnym do pełnienia funkcji 
pla�, k�pielisk i przystani, po uzgodnieniu 
z regionalnym dyrektorem ochrony �rodowiska. 
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  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenów: z przyległych dróg zgodnie 

z rysunkiem planu. 
 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 30%. 

 
2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 

dla terenów: zaleca si� lokalizacj� ci�gów pieszych 
wzdłu� jeziora, jak na rysunku planu. 
 

§ 70. 1. Dla terenów 162-ZP/KX, 163-ZP/KX,  
164-ZP/KX, 165-ZP/KX, oznaczonego na rysunku planu, 
obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny zieleni urz�dzonej 

i ci�gu pieszego. 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: nie dotyczy. 
 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: w liniach 

rozgraniczaj�cych terenu 
b) Szeroko�� frontu działki: jak na rysunku planu 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: jak na rysunku planu 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
a) Obiekty małej architektury: dopuszcza si� 
b) No�niki reklamowe: nie dopuszcza si� 
c) Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie 

dopuszcza si� 
d) Urz�dzenia techniczne: dopuszcza si� 
e) Ziele�: zaleca si� 
f) Obowi�zuj� zapisy jak w § 9. 

 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: 
a) Zakaz lokalizowania stałej zabudowy kubaturowej. 
b) Zaleca si� zagospodarowanie zwi�zane 

z rekreacyjnym wykorzystaniem terenu tj. �cie�ki 
piesze, ławki, zadaszone miejsca odpoczynku. 

c) Dopuszcza si� budow� ogólnodost�pnych 
pomostów. Nale�y zachowa� odległo�� pomi�dzy 
pomostami nie mniejsz� ni� 100 m pomi�dzy 
pomostami. 

d) Dopuszcza si� budow� przystani wodnej 
i wypo�yczalni sprz�tu wodnego. 

e) Dopuszcza si� urz�dzenie pla�y. 
 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenów: z przyległych dróg zgodnie 

z rysunkiem planu 
 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 0%. 
 

2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 
dla terenów: zaleca si� lokalizacj� ci�gów pieszych 
wzdłu� jeziora, jak na rysunku planu. 
 

§ 71. 1. Dla terenu 132-U/UT/US, oznaczonego na 
rysunku planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej, 

usług sportu i rekreacji. Zaleca si� lokalizacj� usług 
publicznych. Ustala si� nakaz wprowadzenia zieleni 
urz�dzonej. 

 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: wolnostoj�ca 
b) Linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 

6,0 m od linii rozgraniczaj�cych drogi jak na 
rysunku planu, 8,0 m od linii rozgraniczaj�cych 
drogi 067-KDL i jak na rysunku planu 

c) Powierzchnia zabudowy: nie wi�cej ni� 20% 
d) Intensywno�� zabudowy: nie ustala si� 
e) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 

ni� 50% 
f) Liczba kondygnacji nadziemnych: 

- Dla budynków usługowych: nie wi�cej ni� 3 
g) Wysoko�� zabudowy: 

- Dla budynków usługowych: nie wi�cej ni� 12,0 m 
h) Wysoko�� posadzki parteru: nie wi�cej ni� 0,5 m 
i) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: 

- Dla budynków usługowych: nie wi�cej ni� 30,0 m 
j) Kolorystyka elewacji: kolory jasne, pastelowe lub 

w kolorze cegły. Dopuszcza si� deskowanie 
i licowanie cegł�. Zakaz stosowania jaskrawych 
kolorów 

k) Parametry dachu: 
- Kształt dachu: dwuspadowe, równopołaciowe 
- K�t nachylenia połaci: 40-45° 
- Pokrycie: tradycyjna dachówka ceramiczna 
- Kolorystyka: ceglasty, br�zowy, grafitowy 
- Kierunek głównej kalenicy budynku w stosunku 

do pasa drogowego: nie ustala si� 
l) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: nie ustala si� 
m) Elementy zagospodarowania terenu: nie ustala si�. 

 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: w liniach 

rozgraniczaj�cych terenu 
b) Szeroko�� frontu działki: nie dotyczy 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie ustala si� 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
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  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
a) Obiekty małej architektury: zaleca si� 
b) No�niki reklamowe: jak w § 9 
c) Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: 

dopuszcza si� 
d) Urz�dzenia techniczne: dopuszcza si� 
e) Ziele�: ziele� urz�dzon� 
f) Obowi�zuj� zapisy jak w § 9 

 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: 
a) Na terenach wyst�puj� spadki powy�ej 15% oraz 

lokalne podmokło�ci. 
W przypadku lokalizacji budynku, przed 
wykonaniem projektu budowlanego, nale�y 
przeprowadzi� badania okre�laj�ce warunki 
geotechniczne w celu okre�lenia warunków 
posadowienia obiektów budowlanych lub budowli. 
Rozwi�zania techniczne zabudowy oraz sposób 
zagospodarowania terenu winny uwzgl�dnia� 
wysoki poziom wód gruntowych, lokalne 
podmokło�ci oraz spadki terenu. 

b) Nale�y zachowa� funkcjonowanie urz�dze� 
melioracji szczegółowych (rowy otwarte, ruroci�gi 
betonowe i drenarskie). W przypadku wyst�pienia 
kolizji z  planowan� zabudow� lub 
zagospodarowaniem terenu, dopuszcza si� 
przebudow� i  kanalizacj� urz�dze� melioracji 
szczegółowych. 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i  budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenów: z  przyległych dróg zgodnie 

z rysunkiem planu. 
b) Nale�y zapewni� miejsca postojowe wg 

wska�ników okre�lonych w § 15. 
c) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 30%. 
 

2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 
dla terenów: nie ustala si�. 

 
§ 72. 1. Dla terenu 159-WS, oznaczonego na rysunku 

planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny wód powierzchniowych 

�ródl�dowych (Jezioro �abie). 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: nie dotyczy. 
 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: nie dotyczy. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w  § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
a) Obiekty małej architektury: dopuszcza si� 
b) No�niki reklamowe: nie dopuszcza si� 
c) Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: 

dopuszcza si� 
d) Urz�dzenia techniczne: dopuszcza si� 
e) Ziele�: zaleca si� 
f) Obowi�zuj� zapisy jak w § 9. 

 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: 
a) Zaleca si� zagospodarowanie zwi�zane 

z rekreacyjnym wykorzystaniem terenu np. ławki, 
b) Dopuszcza si� budow� pomostów, przystani 

wodnej. 
 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dost�p do terenu: z przyległych dróg zgodnie 

z rysunkiem planu. 
 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 0%. 

 
2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 

dla terenów: nie ustala si�. 
 
§ 73. 1. Dla terenów 41-MN/U oznaczonego na 

rysunku planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: wolnostoj�ca 
b) Linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 

6,0 m od linii rozgraniczaj�cych drogi jak na 
rysunku planu, 8,0 m od linii rozgraniczaj�cych 
drogi 029-KDL i jak na rysunku planu 

c) Powierzchnia zabudowy: nie wi�cej ni� 35% 
d) Intensywno�� zabudowy: nie ustala si� 
e) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 

ni� 50% 
f) Liczba kondygnacji nadziemnych: 

- Dla budynków mieszkalnych i usługowych: nie 
wi�cej ni� 2 (budynki parterowe z poddaszem 
u�ytkowym), 

- Dla budynków gara�owych i gospodarczych: 
nie wi�cej ni� 1, 
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g) Wysoko�� zabudowy: 
- Dla budynków mieszkalnych i usługowych: nie 

wi�cej ni� 8,5 m 
- Dla budynków gara�owych i gospodarczych: 

nie wi�cej ni� 6,0 m 
h) Wysoko�� posadzki parteru: nie wi�cej ni� 0,5 m 
i) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: 

- Dla budynków mieszkalnych i usługowych: nie 
wi�cej ni� 20,0  m, 

- Dla budynków gara�owych i gospodarczych 
wolnostoj�cych i dobudowanych: nie wi�cej ni� 
8,0 m 

j) Kolorystyka elewacji: kolory jasne, pastelowe lub 
w kolorze cegły. Dopuszcza si� deskowanie 
i licowanie cegł�. Zakaz stosowania jaskrawych 
kolorów 

k) Parametry dachu: 
- Kształt dachu: dwuspadowe, równopołaciowe 
- K�t nachylenia połaci: 40-45° 
- Pokrycie: tradycyjna dachówka ceramiczna 
- Kolorystyka: ceglasty, br�zowy, grafitowy 
- Kierunek głównej kalenicy budynku mieszkalnego 

w stosunku do pasa drogowego: nie okre�la si� 
l) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: nie dotyczy 
m) Elementy zagospodarowania terenu: nie ustala si�. 

 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: w liniach 

rozgraniczaj�cych terenu 
b) Szeroko�� frontu działki: nie okre�la si� 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: nie okre�la si� 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: Obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 
 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: 
a) Dopuszcza si� lokalizacj� gara�y wbudowanych 

w brył� budynku mieszkalnego. 
 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenów: z przyległych dróg zgodnie 

z rysunkiem planu. 
b) Nale�y zapewni� miejsca postojowe wg 

wska�ników okre�lonych w § 15. 
c) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 20%. 

 

2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 
dla terenów: nie ustala si�. 
 

§ 74. 1. Dla terenów 70-U, 169-U, oznaczonych na 
rysunku planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej 

(usługi nieuci��liwe). Na terenie 169-U dopuszcza si� 
usługi biurowe, składy i magazyny. 

 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: wolnostoj�ca 
b) Linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 

6,0 m od linii rozgraniczaj�cych dróg jak na 
rysunku planu, 8,0 m od linii rozgraniczaj�cych 
drogi 029-KDL i jak na rysunku planu 

c) Powierzchnia zabudowy: nie wi�cej ni� 30% 
d) Intensywno�� zabudowy: nie wi�cej ni� 0,25 
e) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 

ni� 50% 
f) Liczba kondygnacji nadziemnych: 

- Dla budynków usługowych i magazynowych: 
nie wi�cej ni� 2 

- Dla budynków gara�owych i gospodarczych: 
nie wi�cej ni� 1 

g) Wysoko�� zabudowy: 
- Dla budynków usługowych i magazynowych: 

nie wi�cej ni� 8,5 m 
- Dla budynków gara�owych i gospodarczych: 

nie wi�cej ni� 6,0 m 
h) Wysoko�� posadzki parteru: nie wi�cej ni� 0,5 m 
i) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: 

- Dla budynków usługowych: nie wi�cej ni� 15,0 m, 
- Dla budynków gara�owych i gospodarczych 

wolnostoj�cych i dobudowanych: nie wi�cej ni� 
8,0 m 

j) Kolorystyka elewacji: kolory jasne, pastelowe lub 
w kolorze cegły. Dopuszcza si� deskowanie 
i licowanie cegł�. Zakaz stosowania jaskrawych 
kolorów 

k) Parametry dachu: 
- Kształt dachu: dwuspadowe, równopołaciowe 
- K�t nachylenia połaci: 40-45°. K �t nachylenia 

połaci dla budynków magazynowych 
w przedziale 15-45° 

- Pokrycie: tradycyjna dachówka ceramiczna 
- Kolorystyka: ceglasty, br�zowy, grafitowy 
- Kierunek głównej kalenicy budynku 

mieszkalnego w stosunku do pasa drogowego: 
równoległy 

l) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: zaleca si� 
rozbudow�, przebudow�, modernizacj� budynków 
dysharmonizuj�cych z historyczna zabudow� oraz 
zabudowy z formami obcymi architektonicznie 

m) Elementy zagospodarowania terenu: nie ustala si�. 
 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: nie mniej 

ni� 1500 m2 
b) Szeroko�� frontu działki: nie mniej ni� 22 m 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: ok. 90° 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
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  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 

 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 
 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: 
a) Dopuszcza si� lokalizacj� gara�y wbudowanych 

w brył� budynku mieszkalnego. 
b) Przez tereny 70-MN, 169-U przebiega linia 

�redniego napi�cia. Obowi�zuj� zapisy jak w § 14, 
ust. 1 pkt 13). 

c) Na terenach wyst�puj� spadki powy�ej 15% oraz 
lokalne podmokło�ci. 
W przypadku lokalizacji budynku, przed 
wykonaniem projektu budowlanego, nale�y 
przeprowadzi� badania okre�laj�ce warunki 
geotechniczne w  celu okre�lenia warunków 
posadowienia obiektów budowlanych lub budowli. 
Rozwi�zania techniczne zabudowy oraz sposób 
zagospodarowania terenu winny uwzgl�dnia� 
wysoki poziom wód gruntowych, lokalne 
podmokło�ci oraz spadki terenu. 

 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Dojazd do terenów: z przyległych dróg zgodnie 

z rysunkiem planu. 
b) Nale�y zapewni� miejsca postojowe wg 

wska�ników okre�lonych w § 15. 
c) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w  § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 15%. 

 
2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 

dla terenów: nie ustala si�. 
 

§ 75. 1. Dla terenów 170-MN/U, oznaczonych na 
rysunku planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usługowej (usługi nieuci��liwe). 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Formy zabudowy: wolnostoj�ca 
b) Linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 

6,0 m od linii rozgraniczaj�cych dróg, jak na 
rysunku planu, 8,0 m od linii rozgraniczaj�cych 
drogi 029-KDL i jak na rysunku planu 

c) Powierzchnia zabudowy: nie wi�cej ni� 30% 
d) Intensywno�� zabudowy: nie wi�cej ni� 0,25 
e) Procent powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej 

ni� 50% 
f) Liczba kondygnacji nadziemnych: 

- Dla budynków mieszkalnych i usługowych: nie 
wi�cej ni� 2 

- Dla budynków gara�owych i gospodarczych: 
nie wi�cej ni� 1, 

g) Wysoko�� zabudowy: 
- Dla budynków mieszkalnych i usługowych: nie 

wi�cej ni� 8,5 m 
- Dla budynków gara�owych i gospodarczych: 

nie wi�cej ni� 6,0 m 
h) Wysoko�� posadzki parteru: nie wi�cej ni� 0,5 m 
i) Szeroko�� elewacji frontowej budynku: 

- Dla budynków mieszkalnych i usługowych: nie 
wi�cej ni� 15,0 m, 

- Dla budynków gara�owych i gospodarczych 
wolnostoj�cych i dobudowanych: nie wi�cej ni� 
8,0 m 

j) Kolorystyka elewacji: kolory jasne, pastelowe lub 
w kolorze cegły. Dopuszcza si� deskowanie 
i licowanie cegł�. Zakaz stosowania jaskrawych 
kolorów 

k) Parametry dachu: 
- Kształt dachu: dwuspadowe, równopołaciowe 
- K�t nachylenia połaci: 40-45° 
- Pokrycie: tradycyjna dachówka ceramiczna 
- Kolorystyka: ceglasty, br�zowy, grafitowy 
- Kierunek głównej kalenicy budynku mieszkalnego 

w stosunku do pasa drogowego: równoległy 
l) Przekształcenia istniej�cej zabudowy: nie dotyczy 
m) Elementy zagospodarowania terenu: nie ustala si�. 

 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: 
a) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: nie mniej 

ni� 1500 m2 
b) Szeroko�� frontu działki: nie mniej ni� 22 m 
c) K�t poło�enia granic działki w stosunku do pasa 

drogowego: ok. 90° 
d) Zasady scalania i podziału: nie ustala si�. 

 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: nie dotyczy. 
 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: 
a) Dopuszcza si� lokalizacj� gara�y wbudowanych 

w brył� budynku mieszkalnego. 
b) Przez tereny 170-U przebiega linia �redniego 

napi�cia. Obowi�zuj� zapisy jak w  § 14, ust. 1 
pkt 13). 

c) W przypadku lokalizacji budynku, przed 
wykonaniem projektu budowlanego, nale�y 
przeprowadzi� badania okre�laj�ce warunki 
geotechniczne w celu okre�lenia warunków 
posadowienia obiektów budowlanych lub budowli. 
Rozwi�zania techniczne zabudowy oraz sposób 
zagospodarowania terenu winny uwzgl�dnia� 
wysoki poziom wód gruntowych, lokalne 
podmokło�ci oraz spadki terenu. 
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  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji: 
a) Dojazd do terenów: z przyległych dróg zgodnie 

z rysunkiem planu. 
b) Nale�y zapewni� miejsca postojowe wg 

wska�ników okre�lonych w § 15. 
c) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 15%. 

 
2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 

dla terenów: nie ustala si�. 
 

§ 76. 1. Dla terenów 08-KDL, 09-KDL, 018-KDL,  
019-KDL, 025-KDL, 029-KDL, 058-KDL, 067-KDL,  
086-KDL, nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny dróg publicznych lokalnych. 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Szeroko�� drogi w liniach rozgraniczaj�cych:  

12,0 m i jak na rysunku planu 
b) Przekrój: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu 
c) Wyposa�enie: chodniki, pas zieleni. 

 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: nie dotyczy. 
 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
 
 6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
a) Obiekty małej architektury: dopuszcza si� 
b) No�niki reklamowe: nie dopuszcza si� 
c) Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie 

dopuszcza si� 
d) Urz�dzenia techniczne: dopuszcza si� 
e) Ziele�: zaleca si� 
f) Obowi�zuj� zapisy jak w § 9. 

 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: 
a) Dopuszcza si� lokalizacj� sieci infrastruktury 

technicznej. 
 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 

 
12) Stawki procentowe: 0%. 
 

2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 
dla terenów: nie ustala si�. 
 

§ 77. 1. Dla terenów 01-KDD, 010-KDD, 020-KDD, 
030-KDD, 039-KDD, 053-KDD, 056-KDD, 064-KDD,  
082-KDD, 085-KDD, 087-KDD, oznaczonych na rysunku 
planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny dróg publicznych 

dojazdowych. 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Szeroko�� drogi w liniach rozgraniczaj�cych: 10,0 m 

i jak na rysunku planu 
b) Przekrój: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu 
c) Wyposa�enie: chodniki, pas zieleni. 

 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: nie dotyczy. 
 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
a) Obiekty małej architektury: dopuszcza si� 
b) No�niki reklamowe: nie dopuszcza si� 
c) Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie 

dopuszcza si� 
d) Urz�dzenia techniczne: dopuszcza si� 
e) Ziele�: zaleca si� 
f) Obowi�zuj� zapisy jak w § 9. 

 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: 
a) Dopuszcza si� lokalizacj� sieci infrastruktury 

technicznej. 
 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 0%. 
 

2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 
dla terenów: nie ustala si�. 
 

§ 78. 1. Dla terenów 04-KDW, 05-KDW, 022-KDW, 
024-KDW, 026-KDW, 034-KDW, 036-KDW, 040-KDW, 
041-KDW, 043-KDW, 044-KDW, 045-KDW, 047-KDW, 
048-KDW, 050-KDW, 051-KDW, 052-KDW, 054-KDW, 
055-KDW, 059-KDW, 061-KDW, 072-KDW, 073-KDW, 
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076-KDW, 077-KDW, 078-KDW, 080-KDW, 081-KDW, 
083-KDW, 090-KDW, oznaczonych na rysunku planu, 
obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny dróg wewn�trznych. 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Szeroko�� drogi w liniach rozgraniczaj�cych: 8,0 m 

i jak na rysunku planu 
b) Przekrój: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu 
c) Wyposa�enie: chodnik. 

 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: nie dotyczy. 
 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
a) Obiekty małej architektury: dopuszcza si� 
b) No�niki reklamowe: nie dopuszcza si� 
c) Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie 

dopuszcza si� 
d) Urz�dzenia techniczne: dopuszcza si� 
e) Ziele�: zaleca si� 
f) Obowi�zuj� zapisy jak w § 9. 

 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: 
a) Dopuszcza si� lokalizacj� sieci infrastruktury 

technicznej. 
 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 14. 

 
11) Sposób i  termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 0%. 

 
2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 

dla terenów: nie ustala si�. 
 

§ 79. 1. Dla terenów 028-KDW, 038-KDW, 057-KDW, 
066-KDW, oznaczonych na rysunku planu, obowi�zuj� 
nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny dróg wewn�trznych. 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Szeroko�� drogi w liniach rozgraniczaj�cych: 6,0 m 

i jak na rysunku planu 
b) Przekrój: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu 
c) Wyposa�enie: chodnik. 

 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: nie dotyczy. 
 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
a) Obiekty małej architektury: dopuszcza si� 
b) No�niki reklamowe: nie dopuszcza si� 
c) Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie 

dopuszcza si� 
d) Urz�dzenia techniczne: dopuszcza si� 
e) Ziele�: zaleca si� 
f) Obowi�zuj� zapisy jak w § 9. 

 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: 
a) Dopuszcza si� lokalizacj� sieci infrastruktury 

technicznej. 
 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji: 

a) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 
 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 0%. 
 

2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 
dla terenów: nie ustala si�. 
 

§ 80. 1. Dla terenów 02-KDX, 03-KDX, 07-KDX,  
021-KDX, 023-KDX, 027-KDX, 031-KDX, 032-KDX,  
033-KDX, 035-KDX, 037-KDX, 042-KDX, 049-KDX,  
060-KDX, 062-KDX, 063-KDX, 065-KDX, 068-KDX,  
069-KDX, 070-KDX, 071-KDX, 074-KDX, 075-KDX,  
079-KDX, 084-KDX, 091-KDX, oznaczonych na rysunku 
planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny ci�gów pieszo-jezdnych. 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Szeroko�� drogi w liniach rozgraniczaj�cych: 6,0 m 

i jak na rysunku planu 
b) Przekrój: nie ustala si� 
c) Wyposa�enie: nie ustala si�. 

 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: w liniach rozgraniczaj�cych. 
 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
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  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
a) Obiekty małej architektury: dopuszcza si� 
b) No�niki reklamowe: nie dopuszcza si� 
c) Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie 

dopuszcza si� 
d) Urz�dzenia techniczne: dopuszcza si� 
e) Ziele�: zaleca si� 
f) Obowi�zuj� zapisy jak w § 9. 

 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: 
a) Dopuszcza si� lokalizacj� sieci infrastruktury 

technicznej. 
 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 0%. 
 

2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 
dla terenów: nie ustala si�. 
 

§ 81. 1. Dla terenów 011-KXX, 012-KXX, 013-KXX, 
014-KXX, 015-KXX, 016-KXX, 017-KXX, oznaczonych na 
rysunku planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny ci�gów pieszo-rowerowych. 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Szeroko�� drogi w liniach rozgraniczaj�cych: 5,0 m 

i jak na rysunku planu 
b) Przekrój: 1 ci�g pieszy, 1 ci�g rowerowy 
c) Wyposa�enie: nie ustala si�. 

 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: w liniach rozgraniczaj�cych. 
 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
a) Obiekty małej architektury: dopuszcza si� 
b) No�niki reklamowe: nie dopuszcza si� 
c) Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie 

dopuszcza si� 
 
 

d) Urz�dzenia techniczne: dopuszcza si� 
e) Ziele�: zaleca si� 
f) Obowi�zuj� zapisy jak w § 9. 

 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: 
a) Dopuszcza si� lokalizacj� sieci infrastruktury 

technicznej. 
 
  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Obowi�zuj� zapisy jak w § 15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 0%. 
 

2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 
dla terenów: zakłada si� powi�zanie terenów ci�gów 
pieszo-rowerowych 013-KXX oraz 014-KXX kładk� 
pieszo-rowerow�. 
 

§ 82. 1. Dla terenu 06-KX, 046-KX, oznaczonego na 
rysunku planu, obowi�zuj� nast�puj�ce ustalenia: 
 
  1) Przeznaczenie terenu: tereny ci�gu pieszego. 
 
  2) Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu: 
a) Szeroko�� drogi w liniach rozgraniczaj�cych: 5,0 m 

dla terenu 06-KX oraz 2,0 m dla terenu 046-KX 
i jak na rysunku planu. Dopuszcza si� korekt� 
przebiegu linii rozgraniczaj�cych dla terenu 06-KX. 

b) Przekrój: nie ustala si� 
c) Wyposa�enie: nie ustala si�. 

 
  3) Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 

i podziału nieruchomo�ci: nie dotyczy. 
 
  4) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowi�zuj� zapisy jak w § 6. 
 
  5) Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: obowi�zuj� zapisy jak w § 7. 
 
  6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: obowi�zuj� zapisy jak 
w § 8. 

 
  7) Wymagania wynikaj�ce z  potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych: 
a) Obiekty małej architektury: dopuszcza si� 
b) No�niki reklamowe: nie dopuszcza si� 
c) Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie 

dopuszcza si� 
d) Urz�dzenia techniczne: dopuszcza si� 
e) Ziele�: zaleca si� 
f) Obowi�zuj� zapisy jak w § 9. 

 
  8) Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w  ich u�ytkowaniu, w  tym zakaz 
zabudowy: 
a) Dopuszcza si� lokalizacj� sieci infrastruktury 

technicznej. 
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  9) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji: 
a) Obowi�zuj� zapisy jak w §15. 

 
10) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowi�zuj� zapisy jak w § 14. 
 
11) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz�dzania i u�ytkowania terenów: nie ustala si�. 
 
12) Stawki procentowe: 0%. 
 

2. Informacje i zalecenia nie b�d�ce ustaleniami planu 
dla terenów: nie ustala si�. 
 

Rozdział 3 
Przepisy ko �cowe 

 
§ 83. 1. Zobowi�zuje si� Burmistrza Mor�ga do: 

 

  1) Przedstawienia Warmi�sko-Mazurskiemu Urz�dowi 
Wojewódzkiemu w Olsztynie niniejszej uchwały wraz z 
dokumentacj� planistyczn� w  celu oceny jej 
zgodno�ci z prawem, 

 
  2) Publikacji uchwały na stronie internetowej gminy oraz 

umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 
dni na tablicy ogłosze� Urz�du Miejskiego w Mor�gu, 

 
  3) Umo�liwienia zainteresowanym osobom wgl�du do 

dokumentów przedstawiaj�cych plan i wydawania 
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, 
potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach 
okre�lonych w  art. 30 ust. 2  wymienionej  
na wst�pie ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

 
§ 84. Uchwała wchodzi w �ycie z upływem 30 dni od 

ogłoszenia jej w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego, z wyj�tkiem § 83 pkt 1, 2, który 
wchodzi w �ycie z dniem podj�cia uchwały. 

 
Przewodnicz�cy Rady Miejskiej  

Marek Ra�kowski 
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Zał�cznik nr 1 
do uchwały nr VI/44/11 
Rady Miejskiej w Mor�gu 
z dnia 24 lutego 2011 r. 
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Zał�cznik nr 2 
do uchwały nr VI/44/11 
Rady Miejskiej w Mor�gu 
z dnia 24 lutego 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNI�CIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAK RESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA. 
SPOSOBY REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKT URY TECHNICZNEJ DLA TERENU OBJ �TEGO PLANEM 

 
 

1. Tereny przeznaczone w planie do zagospodarowania 
powinny by� dopuszczane do zainwestowania sukcesywnie, 
umo�liwiaj�c spójne przygotowanie poszczególnych terenów 
w  zakresie obsługi komunikacyjnej  i  infrastrukturalnej. 
Oznacza to: 
 

1.1 dzielenie obszarów rozwojowych na fragmenty 
pozwalaj�ce na skoordynowany rozwój zabudowy 
i wykonanie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. 
 

1.2 wyznaczanie terenów do zainwestowania winno 
by� oparte o ocen� dost�pno�ci do infrastruktury i obsługi 
komunikacyjnej, zaczynaj�c od terenów ju� uzbrojonych, 
nast�pnie przeznaczaj�c do zainwestowania tereny 
w bezpo�rednim s�siedztwie uzbrojonych obszarów 
istniej�cej zabudowy, w dalszej kolejno�ci tereny 
w s�siedztwie dróg i  terenów ju� zabudowanych, do 
których doprowadzenie infrastruktury jest mo�liwe 
w przewidywanej perspektywie zagospodarowania 
przedmiotowego terenu. 
 

1.3 terminy dopuszczania terenów do zainwestowania 
powinny by� zgodne z etapowaniem rozwoju infrastruktury 
technicznej i mo�liwo�ciami bud�etowymi wła�ciwych 
organów administracji publicznej, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych. 
 

2. Zaleca si� bie��ce koordynowanie realizacji 
programów modernizacji i rozbudowy sieci drogowej. 
 

3. Zaleca si� bie��ce koordynowanie realizacji 
programów modernizacji i rozbudowy infrastruktury 
technicznej. 
 

4. Zaleca si� stosowanie zasady realizacji przedsi�wzi�� 
kompleksowych, ł�cz�cych wykonawstwo robót 
drogowych oraz urz�dze� technicznych zwi�zanych 
z drog� z innymi bran�ami infrastruktury technicznej, co 
pozwala uzyska� oszcz�dno�ci na cz��ci wspólnej robót 
oraz rozwi�za� problem kolizji technicznych. 
Podejmuj�c decyzje o budowie infrastruktury, trzeba si� 
jednak kierowa� rachunkiem ekonomicznym i uruchamia� 
takie programy, które zapewniaj� uzyskiwanie 
okre�lonego potencjału infrastruktury przy mo�liwie 
najni�szych nakładach jednostkowych. Chodzi o wybór 
takich rozwi�za� i programów budowy, udoskonale� lub 
rozbudowy infrastruktury, które daj� gwarancje mo�liwie 
szybkiej realizacji całego zamierzenia i stworzenie 
korzystnej sytuacji lokalizacyjnej. 
Najtrudniejszym i najkosztowniejszym elementem 
uzbrojenia b�dzie kanalizacja sanitarna. Jest to jedna 
z dro�szych sieci, jak równie� jej wykonanie warunkuje 
ostateczne wyposa�enie dróg w nawierzchni� 
utwardzon�. 
 

ZASADY FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

 
Aródła finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
mog� stanowi�: �rodki pochodz�ce z bud�etu Gminy 
(�rodki własne), �rodki pomocowe, partycypacja 
inwestorów w kosztach budowy. B�dzie to realizowane za 
pomoc� monta�y finansowych, ogólnie przyj�tej metody 
konstruowania bud�etu projektów. 
Programy realizuj�ce poszczególne cele powinny zosta� 
podzielone na projekty realizuj�ce zamkni�te zadania, 
w ramach których jednoznacznie mo�na skalkulowa� koszty 
oraz �ci�le zdefiniowa� efekty na poszczególnych etapach 
realizacji. Dla tak skonstruowanych projektów mo�na ubiega� 
si� dofinansowanie ze �rodków pomocowych  
(UE, Narodowego Funduszu Ochrony 	rodowiska, 
Ekofunduszu). 
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
(w tym dla terenu obj�tego planem miejscowym): 
 

I. Opracowanie wieloletniego planu finansowego 
zapewniaj�cego realizacj� inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, stanowi�cego podstaw� konstruowania 
bud�etów rocznych. 
 

II. Wynegocjowanie i zawarcie z partnerami publicznymi 
i prywatnymi umów na współfinansowanie zapisanych 
w wieloletnim planie finansowym przedsi�wzi�� b�d�cych 
podstaw� budowy monta�y finansowych niezb�dnych do 
realizacji inwestycji. 
 

III. Zapewnienie finansowania programów lokalnych, 
w takim stopniu, aby gmina posiadała udział własny 
niezb�dny do ubiegania si� o�rodki pomocowe. 
 

IV. Wsparcie finansów gminy �rodkami zewn�trznymi 
(kredytami, po�yczkami, dotacjami, emisj� obligacji), 
w celu zapewnienia �rodków na szczególnie kosztowne 
w realizacji projekty, np. w  zakresie infrastruktury 
technicznej i drogownictwa. 
 
Zasady prowadzenia polityki finansowej: 
 

I. Konstruowanie rocznych bud�etów powinno odbywa� 
si� w kontek�cie wieloletniej polityki finansowej gminy, 
nastawionej na realizacj� inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej. 
 

II. Aródła finansowe zwi�zane z korzy�ciami 
opracowanego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (renty planistyczne, opłat adiacenckich 
itp.) powinny by� przeznaczone na rozwój przestrzenny 
i infrastrukturalny. Opłaty z tytułu renty planistycznej oraz 
opłaty adiacenckie winny by� �ci�gane w  ka�dym 
przypadku. 
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Zał�cznik nr 3 
do uchwały nr VI/44/11 
Rady Miejskiej w Mor�gu 
z dnia 24 lutego 2011 r. 

 
Rozstrzygni �cie o sposobie rozpatrzenia uwag zło �onych do projektu miejscowego planu zagospodarowani a 

przestrzennego gminy Mor �g, w obr �bie geodezyjnym �abi Róg. 
 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
roku, Nr 80, poz. 717 z pó��. zm.) Rada Miejska w Mor�gu rozstrzyga, co nast�puje: 
 

do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mor�g, w obr�bie geodezyjnym �abi Róg, 
wniesiono trzy uwagi. Wszystkie uwagi wniesiono w ustawowym terminie. Dwie uwagi zostały uwzgl�dnione, jedna została 
odrzucona. 
 

Uwaga nieuwzgl�dniona jest nast�puj�ca: 
 

Uwaga dotyczy: działki nr 199 (uwaga zło�ona dnia 20.12.2010) 
 

Wła�ciciel wnosi o: 
1. Dopuszczenie dachów wielospadowych lub kopertowych. 
2. Dopuszczenie pokrycia dachu blachodachówk�. 
 

Zapisy projektu planu ograniczaj�ce dopuszczalne parametry dachu do dachów dwuspadowych pokrytych dachówk� 
ceramiczn�, wynikaj� z wytycznych Warmi�sko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie zło�onych 
po zawiadomieniu o przyst�pieniu do sporz�dzenia projektu planu. Ze wzgl�du na konieczno�� zachowania ładu 
przestrzennego miejscowo�ci oraz wymogi konserwatorskie przedmiotowa uwaga nie mo�e zosta� uwzgl�dniona. 
 

W zwi�zku z powy�szym postanawiam odrzuci� uwag� w cało�ci. 
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UCHWAŁA Nr VI/45/11 

Rady Miejskiej w Mor �gu 

z dnia 24 lutego 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestr zennego Gminy Mor �g w obr �bie geodezyjnym Bogaczewo 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23,  
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80,  
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102,  
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1475; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181 poz. 1337 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974) oraz art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 6,  
poz. 41, Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 113  
poz. 954, Nr 130, poz. 1087; Dz. U. z 2006 r. Nr 45,  
poz. 319, Nr 225, poz. 1635 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 127, 
poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201,  
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, oraz z  2010 r. Nr 24, 
poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119,  
poz. 804, Nr 130, poz. 871) oraz po stwierdzeniu 
zgodno�ci planu z  ustaleniami „Zmiany studium uwarunkowa� 
i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mor�g 
obszar miasta i obszary wiejskie” Rada Miejska w Mor�gu 
uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Mor�g w obr�bie geodezyjnym Bogaczewo. 
 

 

Rozdział 1 
Przepisy dotycz �ce całego opracowania 

 
§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Mor�g w  obr�bie geodezyjnym Bogaczewo 
obejmuj�cy obszar, w granicach okre�lonych w Uchwale 
nr XXII/362/08 Rady Miejskiej w Mor�gu z dnia 31 lipca 
2008 roku ograniczony jest: 
 
  a) od północy granic� stanowi zabudowa rekreacyjno-

mieszkaniowa w obr�bie Bogaczewo; 
 
  b) od wschodu granic� stanowi brzeg jeziora Narie; 
 
  c) zachodni� granic� stanowi droga powiatowa nr 1183N 

obj�ta obowi�zuj�cym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez 
Rad� Miejsk� w  Mor�gu uchwał� nr XXX/490/09 
z dnia 26 marca 2009 r. ogłoszon� w  Dzienniku 
Urz�dowym Woj. Warm.-Maz. Nr 69 z dnia 25 maja 
2009 poz. 1115; 

 
  d) od południa zasi�g opracowania si�ga do gruntów wsi 

�abi Róg, ma na celu: ustalenie zasad 
zagospodarowania i  metod kształtowania ładu 
przestrzennego obszaru w  rozwoju gminy 


