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§ 29. Wył>cza siC ze sprzedacy lokale ucytkowe: 

 1. lokale znajduj>ce siC w czynnych budynkach 
ucytecznoWci publicznej miCdzy innymi w szkołach, 
obiektach kulturalnych, obiektach sportowych, 

 
 2. stracnice Ochotniczych Stracy Pocarnych, 
 
 3. Wwietlice wiejskie, 
 
 4. lokale zajmowane na aptekC i oWrodek zdrowia. 
 

Rozdział 8 
Przekazywanie nieruchomoWci jednostkom 

organizacyjnym Gminy w trwały zarz>d 
 

§ 30. NieruchomoWci stanowi>ce własnoWć Gminy 
mog> być przez Wójta przekazywane jednostkom 
organizacyjnym gminy nieposiadaj>cym osobowoWci 
prawnej w trwały zarz>d na cele zwi>zane z ich 
działalnoWci> okreWlon> aktem o utworzeniu jednostki oraz 
statutem. 

 
§ 31. Oddanie w trwały zarz>d nastCpuje na czas 

oznaczony lub nieoznaczony. 
 
§ 32. 1. W przypadku obowi>zkowych procedur 

przetargowych dla oddania w najem lub dziercawC 
nieruchomoWci bCd>cej przedmiotem trwałego zarz>du lub 
jej czCWci kierownik jednostki organizacyjnej za zgod> 
Wójta, ogłasza, organizuje i przeprowadza przetarg. 

 
2. W przypadku oddania nieruchomoWci w trwały 

zarz>d wiCcej nic jednej jednostce organizacyjnej decyzja 
Wójta winna okreWlać poza oznaczeniem czCWci 
ułamkowych powierzchni nieruchomoWci przynalecnych 

kacdej jednostce zasady ucytkowania czCWci wspólnych 
nieruchomoWci oraz ponoszonych kosztów na ich 
utrzymanie. 

 
§ 33. 1. Wójt moce udzielić bonifikaty od opłat 

rocznych z tytułu trwałego zarz>du obnicaj>c je, nie wiCcej 
jednak nic o 95 % ceny, gdy nieruchomoWć oddawana jest 
w trwały zarz>dŚ 
 
  1) Na realizacjC urz>dzeM infrastruktury technicznej oraz 

realizacjC innych celów publicznych 
 
  2) Jednostkom organizacyjnym, które prowadz> 

działalnoWć charytatywn>, opiekuMcz>, kulturaln>, 
lecznicz>, oWwiatow>, naukow>, badawczo-rozwojow>, 
wychowawcz>, sportowo-turystyczn>, na cele 
niezwi>zane z działalnoWci> zarobkow>. 

 
2. Przepis ust. 1 stosuje siC do nieruchomoWci w 

całoWci lub czCWci wpisanej do rejestru zabytków. 
 
3. WysokoWć udzielonej bonifikaty oraz warunki utraty 

bonifikaty okreWla Wójt w decyzji o ustanowienie trwałego 
zarz>du. 

 
4. Zasady, okreWlone w ust. 1 i 2, maj> zastosowanie 

takce do opłat z tytułu trwałego zarz>du, który powstał z 
mocy prawa. 
 

Rozdział 9 
Postanowienia koMcowe 

 
§ 34. Sprawy wszczCte, lecz niezakoMczone przed 

dniem wejWcia w cycie niniejszej uchwały prowadzi siC na 
podstawie jej przepisów dotychczasowych 
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UCHWAŁA Nr XI/71/2011 

Rady Miejskiej w WCgorzewie 

z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WCgorzewo-Zachód. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 
Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, 
z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, 
Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, 
Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, 
z 2011 r. Nr 32, poz. 159) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 

Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, 
poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) 
Rada Miejska w WCgorzewie, po stwierdzeniu zgodnoWci 
ustaleM planu ze Studium uwarunkowaM i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
WCgorzewo uchwala, co nastCpujeŚ 

 
§ 1. 1. Uchwala siC Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego WCgorzewo-Zachód, zwany dalej planem. 
 

§ 2. Zakres i granice planu zostały okreWlone w 
uchwale nr XV/108/2007 Rady Miejskiej w WCgorzewie z 
dnia 26 wrzeWnia 2007 roku w sprawie przyst>pienia do 
sporz>dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego WCgorzewo-Zachód dla terenu o 
powierzchni około 80 ha, obrCb geodezyjny 
01 WCgorzewo, gmina WCgorzewo”. 
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§ 3. Uchwalony plan składa siC z: 
 
1. Tekstu stanowi>cego treWć niniejszej uchwałyś 
 
2. Rysunku w skali 1:1000 stanowi>cego zał>cznik nr 

1 do niniejszej uchwały, zatytułowanegoŚ „Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego WCgorzewo-Zachód”ś 

 
3. RozstrzygniCcia w sprawie zgodnoWci planu z 

ustaleniami studium, rozstrzygniCcia o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu, rozstrzygniCcia o 
sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy oraz o sposobach ich finansowania 
stanowi>cych zał>cznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne - dotycz>ce całego terenu objCtego 

planem 
 

§ 4. Przedmiotem ustaleM planu s>Ś 
 
  1) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania; 
 
  2) przeznaczenie terenów okreWlone symbolami: 

- MW - tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, 

- MN - tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 

- MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 
- UM - tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej, 
- U - tereny zabudowy usługowej, 
- PU - tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej, 
- US - tereny sportu i rekreacji, 
- ZP - tereny zieleni urz>dzonej, 
- ZL - tereny lasów, 
- WS - tereny wód powierzchniowych; 
- KD - tereny dróg publicznych; 
- KDW - tereny dróg wewnCtrznych; 
- KP - tereny parkingów publicznych; 
- TK - tereny kolei; 

 
  3) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym: linie 
zabudowy i gabaryty budynków, wskaaniki zabudowy; 

 
  4) zasady i warunki podziału terenów na działki 

budowlane; 
 
  5) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego; 
 
  6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejś 
 
  7) wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych; 
 
  8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej; 
 
  9) rozwi>zania komunikacyjne oraz powi>zania terenów z 

istniej>cymi drogami publicznymi (ulicami); 
 
10) stawki procentowe, na podstawie których ustala siC 

opłatC, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
§ 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

 
  1) „budynku adaptowanym” - nalecy przez to rozumieć 

budynek istniej>cy do zachowania, budynki 
adaptowane mog> podlegać rozbudowie, nadbudowie 
i przebudowie ł>cznie ze zmian> funkcji, na zasadach 
okreWlonych w ustaleniach szczegółowych dla danego 
terenu elementarnego; 

 
  2) „linii rozgraniczaj>cej tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania” - nalecy 
przez to rozumieć liniC obowi>zuj>c>, która nie moce 
ulec przesuniCciu w wyniku realizacji planu; 

 
  3) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - nalecy przez to 

rozumieć liniC wyznaczon> na rysunku planu, poza 
któr> nie wolno wyprowadzać płaszczyzny elewacji 
budynków, z mocliwoWci> wysuniCcia okapów i 
gzymsów do 0,8 m oraz wiatrołapów, balkonów, 
tarasów, schodów zewnCtrznych, pochylni i ramp do 
1,3 m - ustalone linie zabudowy odnosz> siC do 
nowych inwestycji, w stosunku do obiektów 
adaptowanych mocliwa jest przebudowa i nadbudowa 
niezalecnie od przebiegu wyznaczonej na rysunku 
planu linii, rozbudowC nalecy realizować zgodnie z 
wyznaczonymi w planie liniami zabudowy; 

 
  4) „noWniku reklamowym” - nalecy przez to rozumieć 

noWnik informacji wizualnej z elementami 
konstrukcyjnymi i mocowaniem nie bCd>cy szyldem, 
elementem systemu informacji miejskiej lub znakiem w 
rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach 
drogowych; 

 
  5) „obowi>zuj>cej linii zabudowy” - nalecy przez to 

rozumieć liniC, wzdłuc której nalecy sytuować 
minimum 70 % jednej z płaszczyzn elewacji budynku, 
a przed t> liniC nie moce być wysuniCty caden element 
budynku z wyj>tkiem okapów i gzymsów do 0,8 m oraz 
wiatrołapów, balkonów, tarasów, schodów 
zewnCtrznych, pochylni i ramp do 1,3 m; 

 
  6) „osi widokowej” - nalecy przez to rozumieć liniC, 

wzdłuc której poruszaj>cy siC obserwator ma 
mocliwoWć stałego obserwowania celu osi widokowej; 

 
  7) „parkingu w zieleni” - nalecy przez to rozumieć miejsca 

postojowe o acurowej nawierzchni utwardzonej, z 
udziałem zieleni urz>dzonej; 

 
  8) „przeznaczeniu podstawowym” - nalecy przez to 

rozumieć takie przeznaczenie, które przewaca lub 
powinno przewacać na danym terenie wyznaczonym 
liniami rozgraniczaj>cymiś 

 
  9) „przeznaczeniu uzupełniaj>cym” - nalecy przez to 

rozumieć inne rodzaje przeznaczenia nic podstawowe, 
które uzupełniaj>, wzbogacaj> i nie koliduj> z 
przeznaczeniem podstawowym; 

 
10) „strefie ochrony ekspozycji” - nalecy przez to rozumieć 

obszar, w którym nalecy zachować widocznoWć 
budynków, zespołów zabudowy, dominant lub 
elementów przyrodniczych poprzez wprowadzenie 
zakazu lokalizacji budynków, noWników reklamowych i 
obiektów małej architektury oraz zakazu 
wprowadzania zieleni wysokiej, z wyj>tkiem nasadzeM 
bCd>cych czCWci> projektu zagospodarowania 
eksponuj>cego walory architektoniczne b>da 
krajobrazowe; 
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11) „szyldzie” - nalecy przez to rozumieć płaskie 
oznaczenie o powierzchni nie wiCkszej nic 2 m

2
 

zlokalizowane na elewacji budynku, w którym 
prowadzona jest działalnoWć, zawieraj>ce nazwC, logo 
oraz informacje o prowadzonej działalnoWciś 

 
12) „terenie elementarnym” - nalecy przez to rozumieć 

teren wydzielony lini> rozgraniczaj>c> i oznaczony 
odrCbnym symbolem; 

 
13) „tymczasowym sposobie ucytkowania i 

zagospodarowania terenu” - nalecy przez to rozumieć 
dopuszczenie mocliwoWci okreWlonego sposobu 
ucytkowania terenów do czasu wykorzystania terenu 
zgodnie z ustaleniami planu; 

 
14) „usługach nieuci>cliwych i produkcji nieuci>cliwej” - 

nalecy przez to rozumieć działalnoWć usługow> i 
produkcyjn> niezaliczan> do przedsiCwziCć mog>cych 
zawsze lub potencjalnie znacz>co oddziaływać na 
Wrodowisko. 

 
§ 6. 1. Rysunek planu obowi>zuje w nastCpuj>cym 

zakresie ustaleM planu: 
 
  1) granic obszaru opracowania planu; 
 
  2) linii rozgraniczaj>cych tereny o rócnym przeznaczeniu 

lub rócnych zasadach zagospodarowania; 
 
  3) oznaczeM przeznaczenia terenówś 
 
  4) obowi>zuj>cych i nieprzekraczalnych linii zabudowy; 
 
  5) linii wewnCtrznego podziału - obrazuj>ce postulowan> 

zasadC podziału na działki budowlane pod warunkiem 
zachowania wytycznych zawartych w ustaleniach 
szczegółowych dla danego terenu; 

 
  6) zasada lokalizacji projektowanych budynków - 

obrazuj>ce postulowan> zasadC sytuowania 
budynków pod warunkiem zachowania wytycznych 
zawartych w ustaleniach szczegółowych dla danego 
terenu; 

 
  7) lokalizacji przejazdu kolejowego; 
 
  8) lokalizacji mostu; 
 
  9) rezerwy terenu pod drogi publiczne; 
 
10) istniej>cych lub projektowanych zjazdówś 
 
11) stref wystCpowania uci>cliwoWci linii wysokiego 

napiCciaś 
 
12) obszarów chronionego krajobrazu; 
 
13) obszarów rehabilitacji istniej>cej zabudowy i 

infrastruktury technicznej; 
 
14) stref ochrony ekspozycji; 
 
15) punktów i osi widokowych; 
 
16) obiektów wpisanych do wojewódzkiego rejestru 

zabytków nieruchomych; 
 
17) obiektów wpisanych do wojewódzkiej ewidencji 

zabytkówś 

 
18) obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytkówś 
 
19) granic obszarów wpisanych do wojewódzkiego rejestru 

zabytkówś 
 
20) obszarów stanowisk archeologicznych. 
 

§ 7. Ustala siC nastCpuj>ce zasady zagospodarowania 
na całym obszarze objCtym planem. 

 
1. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
 
  1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

zostały okreWlone poprzez ustalenie parametrów i 
wskaaników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu dla poszczególnych 
terenów elementarnych ustalonych w § 8 niniejszych 
ustaleMś 

 
  2) wprowadza siC zakaz stosowania intensywnej 

(jaskrawej) kolorystyki elewacji, postuluje siC 
zastosowanie bieli oraz jasnych, stonowanych barw - 
wskazane jest uzupełnienie elementami drewna, 
cegły, kamienia, szkła, stali; 

 
  3) ustala siC nastCpuj>ce zasady podziału na działki 

budowlane: 
a) linie wewnCtrznego podziału poszczególnych 

terenów elementarnych zostały pokazane na 
rysunku planu, 

b) szczegółowe zasady i warunki podziału dla 
poszczególnych terenów elementarnych zostały 
okreWlone w § 8 niniejszych ustaleM, 

c) ustala siC mocliwoWć realizacji podziału zgodnie z 
przebiegiem linii rozgraniczaj>cych tereny 
elementarne, 

d) w stosunku do terenów elementarnych, dla których 
nie ustalono linii wewnCtrznego podziału, 
dopuszcza siC mocliwoWć wydzielania nowych 
działek budowlanych przy zachowaniu zasad 
okreWlonych w ustaleniach szczegółowych, pod 
warunkiem zapewnienia obsługi komunikacyjnej i 
funkcjonalnej, 

e) niezalecnie od ustaleM dotycz>cych zasad i 
warunków podziału dopuszcza siC mocliwoWć 
wydzielania działek pod drogi publiczne, 
komunikacjC wewnCtrzn>, urz>dzenia infrastruktury 
technicznej oraz na polepszenie warunków 
zagospodarowania działki s>siedniejś 

 
  4) ustala siC tymczasowy sposób ucytkowania i 

zagospodarowania terenu zgodny z aktualnym 
sposobem ucytkowania terenu, chyba, ce ustalenia 
szczegółowe dla danego terenu mówi> inaczej; 

 
  5) ustala siC na całym terenie planu zakaz lokalizacji 

tymczasowych obiektów budowlanych z wyj>tkiem 
obiektów zaplecza budowy, zakaz nie dotyczy terenów 
zabudowy produkcyjnej i usługowej (PU); 

 
  6) na całym obszarze planu wprowadza siC zakaz 

stosowania ogrodzeM wycszych nic 1,8 m, ogrodzeM 
pełnych oraz ogrodzeM wykonanych z 
prefabrykowanych elementów celbetowych, zakaz nie 
dotyczy terenów zabudowy produkcyjnej i usługowej 
(PU); 
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  7) w granicach planu nie wyznacza siC terenów 
wymagaj>cych procedury scalenia i podziałuś 

 
  8) ustala siC ochronC wyznaczonych na rysunku planu 

osi widokowych poprzez: 
a) zakaz lokalizowania dominant przestrzennych oraz 

wolnostoj>cych noWników reklamowych w osi 
wyznaczonej na rysunku planu, 

b) wykształcenie pierzei wzdłuc drogi wojewódzkiej 
podkreWlaj>cej historyczny układ i rytm zabudowy, 

c) mocliwoWć nasadzeM alejowych wzdłuc północnej 
strony drogi wojewódzkiej podkreWlaj>cych osiowy 
charakter załocenia urbanistycznego. 

 
  9) ustala siC jako obszar rehabilitacji istniej>cej 

zabudowy i infrastruktury technicznej tereny kolejowe, 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, w stosunku 
do których obowi>zuj> nastCpuj>ce zasady: 
a) kompleksowa przemiana funkcjonalno-

przestrzenna nastCpować bCdzie poprzez 
uzupełnienie zabudowy w nawi>zaniu do stylu i 
formy architektonicznej istniej>cych budynków 
zabytkowych wraz z ich jednoczesn> ochron> i 
wyeksponowaniem, 

b) dopuszcza siC mocliwoWć rozbiórki obiektów o 
niskich wartoWciach estetycznych oraz budynków 
bCd>cych w złym stanie technicznym, 

c) nalecy d>cyć do wykształcenia pierzei wzdłuc drogi 
wojewódzkiej zgodnie z ustaleniami niniejszego 
planu, 

d) modernizacja, rozbudowa i budowa systemu 
komunikacji i infrastruktury technicznej (w 
szczególnoWci w zakresie sieci wodoci>gowej oraz 
kanalizacyjnej) powinna doprowadzić do 
kompleksowego uzbrojenia terenu, 

e) podział geodezyjny nalecy realizować na zasadach 
ustalonych w niniejszym planie, 

f) w ramach procesu rehabilitacji przewiduje siC 
wsparcie kompleksowych działaM 
rewitalizacyjnych; 

 
10) w zakresie zasad rozmieszczania noWników 

reklamowych ustala siC mocliwoWć lokalizacji reklam w 
postaci: 
a) słupów reklamowych o wysokoWci nie wiCkszej nic 

3,0 m, 
b) tablic i urz>dzeM reklamowych, neonów i ekranów 

o powierzchni nie wiCkszej nic 6 m
2
, 

c) przestrzennej (trójwymiarowej) gdy caden z 
wymiarów nie przekracza 1,5 m; 

d) szyldów o powierzchni nie wiCkszej nic 2 m² dla 
zabudowy mieszkaniowej i 1/4 wysokoWci elewacji 
dla zabudowy usługowej i produkcyjnej. 

 
2. Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
 
  1) zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, czCWć 

północna terenu połocona jest w granicach Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Doliny Gołdapy i WCgorapy, 
ustanowionego rozporz>dzeniem Nr 49 Wojewody 
WarmiMsko-Mazurskiego z dnia 2 lipca 2008 roku w 
sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny 
Gołdapy i WCgorapyś 

 
  2) zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, czCWć 

południowo-wschodnia terenu połocona jest w 
granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy 
Wielkich Jezior Mazurskich, ustanowionego 
rozporz>dzeniem Nr 163 Wojewody WarmiMsko-

Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich; 

 
  3) w stosunku do terenów znajduj>cych siC w granicach 

wycej wymienionych obszarów chronionego 
krajobrazu obowi>zuj> zakazy, nakazy i ograniczenia 
wynikaj>ce z przepisów o ochronie przyrody oraz 
rozporz>dzenia w sprawie obszarów chronionego 
krajobrazu; 

 
  4) na terenie planu obowi>zuje zakaz lokalizacji 

przedsiCwziCć mog>cych zawsze znacz>co 
oddziaływać na Wrodowisko z wyj>tkiem inwestycji celu 
publicznego; 

 
  5) dla przedsiCwziCć mog>cych potencjalnie znacz>co 

oddziaływać na Wrodowisko lokalizowanych w 
granicach obszarów chronionego krajobrazu 
zastosowanie maj> przepisy dotycz>ce wycej 
wymienionych obszarów chronionego krajobrazu; 

 
  6) lokalizacjC obiektów budowlanych ponicej rzCdnej 

116,50 m npm Kr. nalecy uzgadniać z Regionalnym 
Zarz>dem Gospodarki Wodnej; 

 
  7) wzniesienie spodu konstrukcji projektowanych 

obiektów mostowych winno być realizowane powycej 
rzCdnej 118,2 m n.p.m., szerokoWć szlaku wodnego w 
przCWle winna wynosić minimum 12,0 m; 

 
  8) wprowadza siC obowi>zek ochrony istniej>cego 

wartoWciowego drzewostanu, w przypadku 
koniecznoWci usuniCcia drzewostanu, nalecy za zgod> 
i w miejscu wskazanym przez Burmistrza WCgorzewa 
wprowadzić nowe nasadzenia; 

 
  9) dopuszczalne poziomy hałasu w Wrodowisku 

wynikaj>ce z przepisów o ochronie Wrodowiska zostały 
okreWlone w ustaleniach dla poszczególnych terenówś 

 
10) zgodnie z przepisami dotycz>cymi prawa wodnego 

wprowadza siC zakaz grodzenia nieruchomoWci w 
odległoWci mniejszej nic 1,5 od linii brzegu rzeki 
WCgorapy. 

 
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnejŚ 
 
  1) w granicach planu wystCpuj> nastCpuj>ce obiekty 

wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytkówŚ 
a) park dworski z otoczeniem zlokalizowany przy 

ul. Reymonta wpisany do wojewódzkiego rejestru 
zabytków pod numerem A-450/S, 

b) wCzeł kolejowy wpisany do wojewódzkiego rejestru 
zabytków pod numerem A-3764; 

 
  2) w granicach planu wystCpuj> nastCpuj>ce obiekty 

wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytkówŚ 
a) park dworski z otoczeniem zlokalizowany przy 

ul. Reymonta, 
b) dworek zlokalizowany przy ul. Reymonta, 
c) budynek mieszkalny zlokalizowany przy 

ul. Zamkowej 63, 
d) budynek mieszkalny zlokalizowany przy 

ul. Zamkowej 65; 
 
  3) w granicach planu wystCpuj> nastCpuj>ce obiekty 

wpisane do gminnej ewidencji zabytkówŚ 
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a) park w zespole dworsko-parkowym zlokalizowany 
przy ul. Reymonta, 

b) wCzeł kolejowy, w tym: obecne Muzeum 
Kolejnictwa, 6 budynków mieszkalnych, 3 budynki 
gospodarcze, budynek sanitariatu, magazyn 
spedycji kolejowej, perony z wiatami i przejWciami 
podziemnymi, nastawnia zachodnia, 2 wiece 
wodne, pompownia, parowozownia 
normalnotorowa, budynek warsztatu 
mechanicznego, budynek socjalny z kotłowni> 
stacyjn>, 

c) dwór w zespole dworsko-parkowym, 
e) budynek mieszkalny zlokalizowany przy 

ul. Zamkowej 63, 
f) budynek mieszkalny zlokalizowany przy 

ul. Zamkowej 65. 
d) były cmentarz ewangelicki, 
e) park miejski zlokalizowany przy Muzeum 

Kolejnictwa; 
 
  4) w granicach planu zlokalizowane s> nastCpuj>ce 

stanowiska archeologiczne: 
a) stanowisko numer 19 (AZP 15-73/50) - osada 

wielokulturowa z wczesnego Wredniowiecza, 
Wredniowiecza i okresu nowocytnego (oznaczenie 
na rysunku planu - A), 

b) stanowisko numer 20 (AZP 15-73/51) - osada 
wielokulturowa z osadnictwem od mezolitu po 
okres nowocytny (oznaczenie na rysunku planu - 
B), 

c) stanowisko numer 21 (AZP 15-73/25) - Wlad 
osadnictwa z okresu wpływów rzymskich i okresu 
wCdrówek ludów (kultura bogaczewska) oraz 
okresu nowocytnego (oznaczenie na rysunku planu 
- C), 

 
  5) w odniesieniu do obiektów wpisanych do 

wojewódzkiego rejestru zabytków, wojewódzkiej 
ewidencji zabytków lub gminnej ewidencji zabytków 
obowi>zuj> przepisy dotycz>ce ochrony zabytków i 
opieki nad zabytkami oraz nastCpuj>ce zasady: 
a) nalecy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego 

konserwatora zabytków na prace prowadzone na 
zabytkach wpisanych do wojewódzkiego rejestru 
zabytków i w ich otoczeniu oraz w obszarach 
wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytkówś 

b) nalecy uzyskać uzgodnienie lub pozytywn> opiniC 
wojewódzkiego konserwatora zabytków w 
stosunku do inwestycji budowlanych na obiektach i 
obszarach wpisanych do gminnej ewidencji 
zabytków, ale nie objCtych wpisem do 
wojewódzkiego rejestru zabytkówś 

c) zagospodarowanie na cele ucytkowe zabytku 
nieruchomego wpisanego do wojewódzkiego 
rejestru zabytków wymaga posiadania przez jego 
właWciciela lub posiadacza: 
- dokumentacji konserwatorskiej okreWlaj>cej stan 

zachowania zabytku nieruchomego i mocliwoWci 
jego adaptacji, z uwzglCdnieniem historycznej 
funkcji i wartoWci tego zabytku, 

- uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków programu prac konserwatorskich przy 
zabytku nieruchomym, okreWlaj>cego zakres i 
sposób ich prowadzenia oraz wskazuj>cego 
niezbCdne do zastosowania materiały i 
technologie, 

- uzgodnionego z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków programu zagospodarowania zabytku 
nieruchomego wraz z otoczeniem oraz dalszego 

korzystania z tego zabytku, z uwzglCdnieniem 
wyeksponowania jego wartoWciś 

d) ochronie podlega kształt i rodzaj pokrycia dachów, 
artykulacja i sposób opracowania elewacji (w tym 
stolarki otworowej jako jednego z elementów 
wystroju elewacji), 

e) obowi>zuje zakaz dokonywania zmian w 
budynkach historycznych, mog>cych doprowadzić 
do utraty ich wartoWci zabytkowej, 

f) w otoczeniu obiektów historycznych now> 
zabudowC nalecy projektować w gabarytach 
zbliconych do historycznej zabudowy, 

g) remonty budynków historycznych nalecy prowadzić 
na zasadach pozwalaj>cych zachować walory 
zabytkowe elewacji tj. kompozycjC elewacji, detal 
architektoniczny podlegaj>cy ekspozycji oraz 
sposób wykoMczenia elewacji, w tym w 
szczególnoWci z zastosowaniem materiałów 
tradycyjnych takich jak: drewno, kamieM, cegła, 
dachówka ceramiczna, 

h) obowi>zuje bezwzglCdne zachowanie 
historycznych granic załocenia dworsko-
folwarczno-parkowego zlokalizowanego przy 
ul. Reymonta, 

i) wszelkie prace konserwatorskie i restauratorskie 
oraz roboty budowlane dotycz>ce obiektu 
wpisanego do rejestru zabytków lub prowadzone w 
jego otoczeniu oraz prowadzenie badaM 
konserwatorskich i architektonicznych, 
umieszczanie noWników reklamowych, a takce 
podejmowanie innych działaM, które mogłyby 
prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany 
wygl>du zabytku wpisanego do rejestru, wymagaj> 
uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytkówś 

 
  6) wszelkie inwestycje w granicach obszarów stanowisk 

archeologicznych oznaczonych na rysunku planu 
wymagaj> przeprowadzenia badaM archeologicznych, 
na które nalecy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytkówś 

 
  7) ustala siC strefC ochrony ekspozycji obiektów 

historycznych zgodnie z oznaczeniami na rysunku 
planu. 

 
4. Ustalenia dotycz>ce wymagaM wynikaj>cych z 

potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 
 
  1) w granicach planu wyznaczono nastCpuj>ce obszary 

przestrzeni publicznej: 
a) tereny dróg publicznych (ulic) oznaczone 

symbolem KD, 
b) teren sportu i rekreacji oznaczony symbolem 

US.01, 
c) tereny zieleni urz>dzonej, w tym parkowej, 

oznaczone symbolami: ZP.03, ZP.04, ZP.06, 
ZP.07, ZP.10, 

d) tereny lasów, w tym parków leWnych, oznaczone 
symbolami: ZL.01, ZL.02, ZL.03, 

e) teren obejmuj>cy budynek Muzeum Kolejnictwa 
oznaczony symbolem U.03, 

f) tereny parkingów publicznych oznaczonych 
symbolem KP; 

 
  2) lokalizacja noWników reklamowych na terenach 

przestrzeni publicznej powinna odbywać siC na 
zasadach okreWlonych § 7 ust. 1 pkt. 10 niniejszych 
ustaleM po uzgodnieniu z Burmistrzem WCgorzewaś 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 112   Poz. 1849 
 

- 7283 - 

  3) wprowadza siC zakaz lokalizacji w przestrzeni 
publicznej noWników reklamowych z zastosowanym 
oWwietleniem pulsacyjnym; 

 
  4) zasady umieszczania w przestrzeni publicznej 

obiektów małej architektury, noWników reklamowych, 
tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, 
urz>dzeM technicznych i zieleni zostały okreWlone w 
ustaleniach szczegółowych. 

 
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej: 
 
  1) adaptuje siC istniej>ce sieci i urz>dzenia infrastruktury 

technicznej z mocliwoWci> rozbudowy w zakresie 
nienaruszaj>cym ustaleM planu; 

 
  2) ustala siC zasadC prowadzenia sieci infrastruktury 

technicznej w liniach rozgraniczaj>cych dróg (ulic); 
 
  3) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siC 

mocliwoWć lokalizacji podziemnej infrastruktury 
technicznej w pasie przewidzianym pod drogC 
wojewódzk> nr 650 (ulica Zamkowa oraz ulica 
Jaracza) realizowanej w technologii bezwykopowej 
(przeciski lub przewierty) pod k>tem prostym do osi 
drogi na warunkach ustalonych przez zarz>dcC drogi; 

 
  4) w przypadkach uzasadnionych wymogami 

technicznymi plan dopuszcza prowadzenie sieci 
infrastruktury technicznej poza liniami 
rozgraniczaj>cymi dróg (ulic) na działkach 
stanowi>cych własnoWć osób trzecich, za ich zgod>, 
bez koniecznoWci zmiany niniejszego planu; 

 
  5) dopuszcza siC utrzymanie istniej>cej infrastruktury 

ogólno-miejskiej zlokalizowanej niezgodnie z 
ustaleniami planu lub oznaczonej na rysunku planu 
jako przeznaczona do przebudowy do czasu jej 
wyeksploatowania (Wmierci technicznej); 

 
  6) w zakresie zaopatrzenia w wodC ustala siCŚ 

a) adaptuje siC istniej>c> sieć wodoci>gow>ś 
b) obowi>zek zaopatrzenia w wodC do celów bytowo-

gospodarczych nalecy realizować z istniej>cej lub 
projektowanej sieci wodoci>gowej podł>czonej do 
miejskiej sieci wodoci>gowej, 

c) na terenach przeznaczonych na cele zabudowy 
produkcyjnej i usługowej dopuszcza siC realizacjC 
indywidualnych ujCć wody na cele technologiczne; 

 
  7) w zakresie odprowadzenia Wcieków sanitarnych ustala 

siCŚ 
a) adaptuje siC istniej>c> sieć kanalizacyjn>ś 
b) obowi>zek odprowadzenia Wcieków bytowo-

gospodarczych nalecy realizować poprzez 
istniej>c> lub projektowan> miejsk> sieć kanalizacji 
sanitarnej do miejskiej oczyszczalni Wcieków, 

c) dla istniej>cej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej dopuszcza siC rozwi>zania 
przejWciowe w postaci atestowanego zbiornika 
bezodpływowego do czasu realizacji sieci 
kanalizacyjnej, 

d) sieć kanalizacji sanitarnej nalecy realizować 
etapami w ramach zadaM własnych gminy lub na 
zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego; 

e) teren objCty planem znajduje siC w granicach 
aglomeracji WCgorzewo o równowaconej liczbie 
mieszkaMców 26533 z oczyszczalni> Wcieków w 
miejscowoWci WCgorzewo (wyznaczony na 

podstawie Rozporz>dzenia nr 20 Wojewody 
WarmiMsko-Mazurskiego z dnia 27 czerwca 2007 r. 
w sprawie wyznaczenia aglomeracji WCgorzewo 
wraz ze zmian> wprowadzon> Rozporz>dzeniem 
nr 14 Wojewody WarmiMsko-Mazurskiego z dnia 
31 stycznia 2008 r.), co skutkuje koniecznoWci> 
realizacji sieci kanalizacji sanitarnej do 
nieprzekraczalnego terminu zgodnego z 
obowi>zuj>cym Krajowym Programem 
Oczyszczania Vcieków Komunalnych; 

 
  8) w zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala siCŚ 

a) wody opadowe i roztopowe nalecy odprowadzać 
zgodnie z przepisami dotycz>cymi prawa wodnego 
oraz prawa ochrony Wrodowiskaś 

b) wody opadowe i roztopowe pochodz>ce z 
zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów 
przemysłowych, składowych, baz transportowych, 
portów, dróg oraz z zanieczyszczonej powierzchni 
szczelnej obiektów magazynowania i dystrybucji 
paliw nalecy odprowadzić do istniej>cej lub 
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej na 
zasadach okreWlonych w przepisach dotycz>cych 
prawa wodnego oraz prawa ochrony Wrodowiska, 

c) wody opadowe i roztopowe z pozostałych terenów 
nalecy odprowadzić w granicach własnych działki 
lub do sieci kanalizacji deszczowej, 

 
  9) w zakresie zaopatrzenie w energiC elektryczn> ustala 

siCŚ 
a) adaptuje siC istniej>ce sieci i urz>dzenia 

elektroenergetyczne, 
b) zaopatrzenie w energiC elektryczn> z istniej>cej lub 

projektowanej sieci energetycznej bCdzie 
nastCpowało na ogólnych zasadach przył>czania 
odbiorców ustalonych przez dysponenta sieci, dla 
linii 110 kV wymagany jest obszar ograniczonego 
ucytkowania, 

c) sieć energetyczn> nalecy prowadzić w miarC 
mocliwoWci jako podziemn> w liniach 
rozgraniczaj>cych dróg (ulic) z lokalizacj> szafek 
zł>czowo-pomiarowych na granicy z działk> 
budowlan>, 

d) doprowadzenie sieci elektroenergetycznej do 
terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej 
nastCpowało bCdzie na warunkach i zasadach 
dysponenta sieci z mocliwoWci> lokalizacji stacji 
transformatorowych na terenie działki budowlanej, 

e) przyst>pienie do budowy sieci 
elektroenergetycznych bCdzie wymagało 
wykonania docelowej niwelacji terenu w obrCbie 
projektowanych urz>dzeM elektroenergetycznych, 

f) przebudowC ewentualnych kolizji urz>dzeM 
elektroenergetycznych z projektowanymi 
elementami uzbrojenia lub zagospodarowania 
terenu nalecy wykonać na warunkach i zasadach 
ustalonych przez dysponenta sieci 
elektroenergetycznej; 

 
10) w zakresie sieci gazowej ustala siCŚ 

a) doprowadzenie gazu ziemnego do istniej>cych i 
projektowanych terenów zabudowy przewiduje siC 
z istniej>cej i projektowanej sieci gazowej na 
warunkach i zasadach dysponenta sieci, z 
uwzglCdnieniem poł>czeM systemowych z sieciami 
gazowymi w s>siednich ulicach; 

b) projektowane sieci gazowe nalecy lokalizować w 
pasie chodnika lub zieleni - nie dopuszcza siC 
lokalizacji sieci gazowej w pasie jezdni z wyj>tkiem 
fragmentów realizowanych pod k>tem prostym do 
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osi drogi (ulicy) na warunkach ustalonych przez 
zarz>dcC drogi; 

c) infrastrukturC gazow> nalecy projektować z 
uwzglCdnieniem docelowych parametrów 
technicznych umocliwiaj>cych obsługC istniej>cej i 
projektowanej zabudowy; 

d) przy przebudowie ulic polegaj>cej miCdzy innymi 
na zmianie geometrii lub zmianie granic jezdni 
nalecy przewidzieć koniecznoWć przebudowy 
istniej>cej infrastruktury gazowniczej poza obrCb 
projektowanej jezdni; 

 
11) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala siCŚ 

a) zaopatrzenie w ciepło nastCpować bCdzie z 
indywidualnych aródeł ciepła z wył>czeniem 
systemów wysokoemisyjnych oraz z istniej>cej i 
projektowanej sieci ciepłowniczejś 

b) dopuszcza siC rozbudowC zbiorczej sieci 
ciepłowniczejś 

 
12) w zakresie wyposacenia w sieć telekomunikacyjn> 

ustala siCŚ 
a) linie telekomunikacyjne nalecy projektować jako 

podziemne z rozprowadzeniem w terenach 
przeznaczonych pod ci>gi komunikacyjne lub na 
terenach zieleni - dopuszcza siC lokalizacjC sieci i 
urz>dzeM infrastruktury telekomunikacyjnej na 
terenach przeznaczonych pod zabudowCś 

b) w przypadku kolizji projektowanych obiektów z 
istniej>cymi urz>dzeniami telekomunikacyjnymi 
nalecy je przebudować i dostosować do 
projektowanego zagospodarowania terenu na 
warunkach i zasadach ustalonych przez 
dysponenta sieci; 

 
13) w zakresie usuwania odpadów stałych ustala siCŚ 

a) obowi>zek gromadzenia odpadów w granicach 
własnych działki zgodnie z zasadami okreWlonymi 
w programie gospodarki odpadami, a nastCpnie 
wywóz przez wyspecjalizowane przedsiCbiorstwo 
na składowisko odpadówś 

b) wprowadza siC zakaz utylizacji odpadów w 
granicach własnych działki. 

 
6. Rozwi>zania komunikacyjne: 
 

  a) podstawowy układ komunikacyjny w granicach planu 
stanowi droga wojewódzka nr 650 w ci>gu ul. Jaracza 
i ul. Zamkowej, oznaczona symbolem KD.05, której 
docelowe parametry odpowiadaj> klasie technicznej G 
(głównej)ś 

 
  b) uzupełniaj>cy układ komunikacyjny w granicach planu 

stanowi> drogi publiczne (ulice) powiatowe oraz 
gminne oznaczone symbolem KD; 

 
  c) obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów 

nastCpować bCdzie poprzez drogi wewnCtrzne 
podł>czone do dróg publicznych (ulic) lub 
bezpoWrednio przez zjazdy indywidualne z dróg 
publicznych (ulic); 

 
  d) nalecy d>cyć do zachowania lub odtworzenia 

istniej>cych pasów zieleni przydrocnej (alejowej); 
 
  e) budowa lub przebudowa istniej>cych dróg powinna 

uwzglCdniać mocliwoWć realizowania Wciecek 
rowerowych docelowo tworz>cych sieć wzajemnie 
powi>zanych tras rowerowych. 

 

7. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 
technicznej: 
 
  1) urz>dzenie publicznych dróg gminnych (ulic) 

oznaczonych symbolem KD, 
 
  2) budowa głównej sieci wodoci>gowej obsługuj>cej 

tereny zabudowy mieszkaniowej oraz mieszkaniowo-
usługowej, 

 
  3) budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej obsługuj>cej 

tereny zabudowy mieszkaniowej oraz mieszkaniowo-
usługowej. 

 
8. Na terenie objCtym granicami planu przewiduje siC 

jako inwestycjC celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym modernizacjC drogi wojewódzkiej nr 650 
(WCgorzewo - Gołdap) do parametrów klasy technicznej G. 
 

Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe dotycz>ce terenów o rócnej 
funkcji lub rócnych zasadach zagospodarowania 

 
§ 8. Dla terenów wydzielonych liniami 

rozgraniczaj>cymi ustala siC nastCpuj>ce warunki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 

Symbol 
przeznaczenia 

terenu 

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu 

MW.01  
 MW.03 

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna. Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ usługi 
nieuci>cliwe realizowane w parterze budynku, parkingi.  
ZabudowC nalecy realizować w nawi>zaniu do 
istniej>cej w s>siedztwie zabytkowej zabudowy 
kolejowej. Forma, detal architektoniczny oraz 
zastosowane materiały wykoMczeniowe powinny 
nawi>zywać do istniej>cych budynków znajduj>cych 
siC w wojewódzkim rejestrze zabytków. Zachowanie 
stylu i formy architektonicznej pozwoli na utrwalenie i 
wydobycie kompozycji istniej>cej zabudowy 
zabytkowej. W celu kontynuacji pierzei now> zabudowC 
nalecy realizować kalenicowo na wyznaczonej na 
rysunku planu obowi>zuj>cej linii zabudowy.   
1) zasady i warunki podziałuŚ minimalna powierzchnia 
działki budowlanej - 1200 m2;  
 2) obowi>zuj>ca i nieprzekraczalna linia zabudowy 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; 
 3) obowi>zuj>ca wysokoWć zabudowy budynków 
mieszkalnych - 3 lub 4 kondygnacje nadziemne, w tym 
ostatnia jako poddasze ucytkoweś 
 4) ustala siC obowi>zek stosowania dachów 
dwuspadowych lub wielospadowych, o symetrycznym 
k>cie nachylenia połaci głównych zawartym w 
przedziale 40-50 stopni, o głównej kalenicy równolegle 
do obowi>zuj>cej linii zabudowy, krytych dachówk> 
ceramiczn> w odcieniach czerwieniś 
 5) maksymalny wskaanik zabudowy - 0,30; 
 6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 
25 %; 
 7) dopuszczalny poziom hałasu w Wrodowisku ustala 
siC jak dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
 8) zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach 
własnych działki lub na terenie, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny w iloWci nie mniejszej nic 1,2 
miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny; 
 9) dojazd do poszczególnych działek nalecy 
realizować z drogi publicznej oznaczonej symbolem 
KD.04 (równiec poprzez teren elementarny oznaczony 
symbolem ZP.03) oraz z drogi wewnCtrznej oznaczonej 
symbolem KDW.02. 

MW.02 Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
 Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna. Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ 
zabudowa gospodarcza, parkingi.  
 Teren elementarny znajduje siC w granicach wCzła 
kolejowego wpisanego do wojewódzkiego rejestru 
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zabytków - obowi>zuj> zasady zawarte w § 7 ust. 3 
niniejszych ustaleM.  
 Zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu w granicach 
terenu elementarnego zlokalizowane s> budynki 
wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków oraz 
gminnej ewidencji zabytków, w stosunku do których 
obowi>zuj> zasady zawarte w § 7 ust. 3 niniejszych 
ustaleM.  
 1) adaptuje siC istniej>c> zabudowCś  
 2) zasady i warunki podziałuŚ adaptuje siC istniej>cy 
podział geodezyjnyś 
 3) dopuszcza siC sytuowanie budynków bezpoWrednio 
przy granicy z s>siedni> działk> budowlan>ś 
 4) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu; 
 5) obowi>zuj>ca wysokoWć zabudowy budynków 
mieszkalnych - 3 lub 4 kondygnacje nadziemne, w tym 
ostatnia jako poddasze ucytkoweś 
 6) maksymalna wysokoWć zabudowy budynków 
gospodarczych - 1 kondygnacja nadziemna; 
 7) ustala siC obowi>zek stosowania dachów 
dwuspadowych lub wielospadowych, o symetrycznym 
k>cie nachylenia połaci głównych zawartym w 
przedziale 40-50 stopni, krytych dachówk> ceramiczn> 
w odcieniach czerwieni; 
 8) maksymalny wskaanik zabudowy - 0,30; 
 9) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 
25 %; 
 10) dopuszczalny poziom hałasu w Wrodowisku ustala 
siC jak dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;  
 11) zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach 
własnych działki lub na terenie, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny w iloWci nie mniejszej nic 1,2 
miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny; 
 12) dojazd do poszczególnych działek nalecy 
realizować z drogi wewnCtrznej oznaczonej symbolem 
KDW.02, drogi publicznej KD.04 oraz poprzez zjazdy z 
drogi publicznej oznaczonej symbolem KD.05. 

MW.04 Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
 Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna. Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ zieleM 
urz>dzona, parkingi.  
 Teren elementarny znajduje siC w granicach wCzła 
kolejowego wpisanego do wojewódzkiego rejestru 
zabytków - obowi>zuj> zasady zawarte w § 7 ust. 3 
niniejszych ustaleM.  
 Zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu w granicach 
terenu elementarnego zlokalizowane s> budynki 
wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków oraz 
gminnej ewidencji zabytków, w stosunku do których 
obowi>zuj> zasady zawarte w § 7 ust. 3 niniejszych 
ustaleM.  
 1) adaptuje siC istniej>c> zabudowCś  
 2) zasady i warunki podziałuŚ adaptuje siC istniej>cy 
podział geodezyjnyś 
 3) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu; 
 4) maksymalna wysokoWć zabudowy budynku 
mieszkalnego - 3 kondygnacje nadziemne, w tym 
ostatnia jako poddasze ucytkoweś 
 5) ustala siC obowi>zek stosowania dachów 
dwuspadowych lub wielospadowych, o symetrycznym 
k>cie nachylenia połaci głównych zawartym w 
przedziale 40-50 stopni, krytych dachówk> ceramiczn> 
w odcieniach czerwieni; 
 6) maksymalny wskaanik zabudowy - 0,50; 
 7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 
25 %; 
 8) dopuszczalny poziom hałasu w Wrodowisku ustala 
siC jak dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
 9) zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach 
własnych działki lub na terenie, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny w iloWci nie mniejszej nic 1,2 
miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny; 
 10) dojazd do terenu elementarnego nalecy realizować 
z drogi publicznej oznaczonej symbolem KD.04. 

MW.05 Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
 Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna. Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ 
zabudowa gospodarcza i garacowa, parkingi.  
 1) adaptuje siC istniej>c> zabudowCś  
 2) zasady i warunki podziałuŚ adaptuje siC istniej>cy 
podział geodezyjnyś 
 3) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 

oznaczeniami na rysunku planu; 
 4) maksymalna wysokoWć zabudowy budynku 
mieszkalnego - 2 kondygnacje nadziemne, w tym 
druga jako poddasze ucytkoweś 
 5) maksymalna wysokoWć zabudowy budynków 
gospodarczych i garacowych - 1 kondygnacja 
nadziemna; 
 6) ustala siC obowi>zek stosowania dachów 
dwuspadowych lub wielospadowych, o symetrycznym 
k>cie nachylenia połaci głównych zawartym w 
przedziale 30-50 stopni, krytych dachówk> ceramiczn> 
lub materiałem o podobnych walorach estetycznych w 
odcieniach czerwieni lub br>zu, dla zabudowy 
gospodarczej i garacowej dopuszcza siC stosowanie 
dachów płaskichś 
 7) maksymalny wskaanik zabudowy - 0,30; 
 8) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 
25 %; 
 9) dopuszczalny poziom hałasu w Wrodowisku ustala 
siC jak dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
 10) zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach 
własnych działki lub na terenie, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny w iloWci nie mniejszej nic 1,2 
miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny;  
 11) dojazd nalecy realizować z drogi wewnCtrznej 
oznaczonej symbolem KDW.04. 

MW.06 Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
 Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna. Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ usługi 
nieuci>cliwe realizowane w parterze budynku, 
zabudowa gospodarcza i garacowa, parkingi.  
 1) adaptuje siC istniej>c> zabudowCś  
 2) zasady i warunki podziałuŚ adaptuje siC istniej>cy 
podział geodezyjny, minimalna powierzchnia działki 
budowlanej - 1500 m2; 
 3) dopuszcza siC sytuowanie budynków bezpoWrednio 
przy granicy z s>siedni> działk> budowlan>ś 
 4) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu; 
 5) maksymalna wysokoWć zabudowy budynku 
mieszkalnego - 2 kondygnacje nadziemne; 
 6) maksymalna wysokoWć zabudowy budynków 
gospodarczych i garacowych - 1 kondygnacja 
nadziemna; 
 7) ustala siC obowi>zek stosowania dachów 
dwuspadowych lub wielospadowych, o symetrycznym 
k>cie nachylenia połaci głównych zawartym w 
przedziale 35-45 stopni, krytych dachówk> ceramiczn> 
lub materiałem o podobnych walorach estetycznych w 
odcieniach czerwieni lub br>zu albo dachów płaskichś 
 8) maksymalny wskaanik zabudowy - 0,40; 
 9) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 
25 %; 
 10) dopuszczalny poziom hałasu w Wrodowisku ustala 
siC jak dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;  
 11) zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach 
własnych działki lub na terenie, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny w iloWci nie mniejszej nic 1,2 
miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny; 
 12) dojazd nalecy realizować z dróg wewnCtrznych 
oznaczonych symbolami KDW.03 i KDW.05 oraz z 
drogi publicznej oznaczonej symbolem KD.14. 

MW.07 Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
 Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna. Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ usługi 
nieuci>cliwe realizowane w parterze i piwnicy budynku, 
zabudowa gospodarcza i garacowa, parkingi.  
 Zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu w granicach 
terenu elementarnego zlokalizowane s> budynki 
wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz 
gminnej ewidencji zabytków, w stosunku do których 
obowi>zuj> zasady zawarte w § 7 ust. 3 niniejszych 
ustaleM.  
 1) adaptuje siC istniej>c> zabudowCś  
 2) zasady i warunki podziałuŚ dopuszcza siC 
wydzielenie działek niezbCdnych do funkcjonowania 
poszczególnych budynków mieszkalnych (wspólnot 
mieszkaniowych) oraz działek przeznaczonych na 
drogi wewnCtrzne i urz>dzenia infrastruktury 
technicznej; 
 3) dopuszcza siC sytuowanie budynków bezpoWrednio 
przy granicy z s>siedni> działk> budowlan>ś 
 4) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu; 
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 5) maksymalna wysokoWć zabudowy budynków 
mieszkalnych - 4 kondygnacje nadziemne, w tym 
ostatnia jako poddasze ucytkoweś 
 6) maksymalna wysokoWć zabudowy budynków 
gospodarczych i garacowych - 1 kondygnacja 
nadziemna; 
 7) ustala siC obowi>zek stosowania dachów 
dwuspadowych lub wielospadowych, o symetrycznym 
k>cie nachylenia połaci głównych zawartym w 
przedziale 40-50 stopni, krytych dachówk> ceramiczn> 
lub materiałem o podobnych walorach estetycznych w 
odcieniach czerwieni lub br>zu, dla zabudowy 
gospodarczej i garacowej dopuszcza siC stosowanie 
dachów płaskichś 
 8) maksymalny wskaanik zabudowy - 0,30; 
 9) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 
25 %; 
 10) dopuszczalny poziom hałasu w Wrodowisku ustala 
siC jak dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;  
 11) zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach 
własnych działki lub na terenie, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny w iloWci nie mniejszej nic 1,2 
miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny; 
 12) dojazd do terenu elementarnego nalecy realizować 
z dróg publicznych oznaczonych symbolami KD.05, 
KD.14 oraz KD.15. 

MW.08 Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
 Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna. Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ usługi 
nieuci>cliwe realizowane w parterze budynku, 
zabudowa gospodarcza i garacowa, parkingi.  
 1) adaptuje siC istniej>c> zabudowCś  
 2) zasady i warunki podziałuŚ adaptuje siC istniej>cy 
podział geodezyjnyś 
 3) dopuszcza siC sytuowanie budynków bezpoWrednio 
przy granicy z s>siedni> działk> budowlan>ś 
 4) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu; 
 5) maksymalna wysokoWć zabudowy budynków 
mieszkalnych - 3 kondygnacje nadziemne, w tym 
ostatnia jako poddasze ucytkoweś 
 6) maksymalna wysokoWć zabudowy budynków 
gospodarczych i garacowych - 1 kondygnacja 
nadziemna; 
 7) ustala siC obowi>zek stosowania dachów 
dwuspadowych lub wielospadowych, o symetrycznym 
k>cie nachylenia połaci głównych zawartym w 
przedziale 30-45 stopni, krytych dachówk> ceramiczn> 
lub materiałem o podobnych walorach estetycznych w 
odcieniach czerwieni lub br>zu, dla zabudowy 
gospodarczej i garacowej dopuszcza siC stosowanie 
dachów płaskichś 
 8) maksymalny wskaanik zabudowy - 0,30; 
 9) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 
25 %; 
 10) dopuszczalny poziom hałasu w Wrodowisku ustala 
siC jak dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;  
 11) zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach 
własnych działki lub na terenie, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny w iloWci nie mniejszej nic 1,2 
miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny; 
 12) dojazd do terenu elementarnego z drogi publicznej 
oznaczonej symbolem KD.15, bez mocliwoWci 
bezpoWrednio zjazdu z drogi publicznej oznaczonej 
symbolem KD.05. 

MW.09  
 MW.11 

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
 Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna. Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ usługi 
nieuci>cliwe realizowane w parterze budynku, 
zabudowa gospodarcza i garacowa, parkingi.  
 1) adaptuje siC istniej>c> zabudowCś  
 2) zasady i warunki podziałuŚ adaptuje siC istniej>cy 
podział geodezyjny, minimalna powierzchnia działki 
budowlanej - 1200 m2; 
 3) dopuszcza siC sytuowanie budynków bezpoWrednio 
przy granicy z s>siedni> działk> budowlan>ś 
 4) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu; 
 5) maksymalna wysokoWć zabudowy budynków 
mieszalnych - 3 kondygnacje nadziemne; 
 6) maksymalna wysokoWć zabudowy budynków 
gospodarczych i garacowych - 1 kondygnacja 
nadziemna; 
 7) ustala siC obowi>zek stosowania dachów 

dwuspadowych lub wielospadowych, o symetrycznym 
k>cie nachylenia połaci głównych zawartym w 
przedziale 35-45 stopni, krytych dachówk> ceramiczn> 
lub materiałem o podobnych walorach estetycznych w 
odcieniach czerwieni lub br>zu albo dachów płaskichś 
 8) maksymalny wskaanik zabudowy - 0,30; 
 9) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 
25 %; 
 10) dopuszczalny poziom hałasu w Wrodowisku ustala 
siC jak dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;  
 11) zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach 
własnych działki lub na terenie, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny w iloWci nie mniejszej nic 1,2 
miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny; 
 12) dojazd do poszczególnych działek z drogi 
publicznej oznaczonej symbolem KD.16. 

MW.10 Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
 Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna. Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ 
zabudowa gospodarcza i garacowa, parkingi.  
 1) adaptuje siC istniej>c> zabudowC - w przypadku 
rozbiórki, nowy budynek nalecy lokalizować zgodnie z 
nieprzekraczaln> lini> zabudowy wyznaczon> na 
rysunku planu;  
 2) zasady i warunki podziałuŚ dopuszcza siC 
wydzielenie działek niezbCdnych do funkcjonowania 
poszczególnych lokaliś 
 3) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu; 
 4) maksymalna wysokoWć zabudowy budynków 
mieszkalnych - 2 kondygnacje nadziemne; 
 5) maksymalna wysokoWć zabudowy budynków 
gospodarczych i garacowych - 1 kondygnacja 
nadziemna; 
 6) ustala siC obowi>zek stosowania dachów 
dwuspadowych lub wielospadowych, o symetrycznym 
k>cie nachylenia połaci głównych zawartym w 
przedziale 30-45 stopni, krytych dachówk> ceramiczn> 
lub materiałem o podobnych walorach estetycznych w 
odcieniach czerwieni lub br>zu albo dachów płaskichś 
 7) maksymalny wskaanik zabudowy - 0,40; 
 8) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 
25 %; 
 9) dopuszczalny poziom hałasu w Wrodowisku ustala 
siC jak dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
 10) zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach 
własnych działki lub na terenie, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny w iloWci nie mniejszej nic 1,2 
miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny;  
 11) dojazd z drogi publicznej oznaczonej symbolem 
KD.16. 

MW.12 Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
 Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna. Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ 
zabudowa gospodarcza i garacowa, parkingi.  
 1) adaptuje siC istniej>c> zabudowCś  
 2) zasady i warunki podziałuŚ minimalna powierzchnia 
działki budowlanej - 2000 m2; 
 3) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu; 
 4) maksymalna wysokoWć zabudowy budynków 
mieszkalnych - 2 kondygnacje nadziemne, w tym druga 
jako poddasze ucytkoweś 
 5) maksymalna wysokoWć zabudowy budynków 
gospodarczych i garacowych - 1 kondygnacja 
nadziemna; 
 6) ustala siC obowi>zek stosowania dachów 
dwuspadowych lub wielospadowych, o symetrycznym 
k>cie nachylenia połaci głównych zawartym w 
przedziale 35-45 stopni, krytych dachówk> ceramiczn> 
lub materiałem o podobnych walorach estetycznych w 
odcieniach czerwieni, dla zabudowy gospodarczej i 
garacowej dopuszcza siC stosowanie dachów płaskichś 
 7) maksymalny wskaanik zabudowy - 0,40; 
 8) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 
25 %; 
 9) dopuszczalny poziom hałasu w Wrodowisku ustala 
siC jak dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
 10) w stosunku do terenu, na którym znajduje siC 
stanowisko archeologiczne obowi>zuj> ustalenia 
zawarte w § 7 ust. 3  pkt 6;  
 11) zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach 
własnych działki lub na terenie, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny w iloWci nie mniejszej nic 1,2 
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miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny;  
 12) dojazd z drogi publicznej oznaczonej symbolem 
KD.16 oraz KD.17. 

MW.13 Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
 Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna. Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ 
zabudowa gospodarcza i garacowa.  
 1) adaptuje siC istniej>c> zabudowCś  
 2) adaptuje siC istniej>cy podział geodezyjnyś 
 3) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu; 
 4) maksymalna wysokoWć zabudowy budynku 
mieszkalnego - 3 kondygnacje nadziemne; 
 5) maksymalna wysokoWć zabudowy budynków 
gospodarczych i garacowych - 1 kondygnacja 
nadziemna; 
 6) ustala siC obowi>zek stosowania dachów 
dwuspadowych lub wielospadowych, o symetrycznym 
k>cie nachylenia połaci głównych zawartym w 
przedziale 35-45 stopni, krytych dachówk> ceramiczn> 
lub materiałem o podobnych walorach estetycznych w 
odcieniach czerwieni lub br>zu albo dachów płaskichś 
 7) maksymalny wskaanik zabudowy - 0,30; 
 8) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 
25 %; 
 9) dopuszczalny poziom hałasu w Wrodowisku ustala 
siC jak dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
 10) zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach 
własnych działki lub na terenie, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny w iloWci nie mniejszej nic 1,2 
miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny;  
 11) dojazd z drogi publicznej oznaczonej symbolem 
KD.13 oraz KD.14. 

MW.14 Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
 Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna. Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ 
zabudowa gospodarcza i garacowa.  
 Teren parku dworskiego wpisany do wojewódzkiego 
rejestru zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków 
oraz gminnej ewidencji zabytków - obowi>zuj> zasady 
zawarte w § 7 ust. 3 niniejszych ustaleM.  
 Istniej>cy budynek mieszkalny wpisany do 
wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz gminnej 
ewidencji zabytków, obowi>zuj> zasady zawarte w § 7 
ust. 3 niniejszych ustaleM.  
 1) adaptuje siC istniej>c> zabudowCś  
 2) adaptuje siC istniej>cy podział geodezyjnyś 
 3) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu; 
 4) maksymalna wysokoWć zabudowy budynku 
mieszkalnego - 3 kondygnacje nadziemne; 
 5) maksymalna wysokoWć zabudowy budynków 
gospodarczych i garacowych - 1 kondygnacja 
nadziemna; 
 6) ustala siC obowi>zek stosowania dachów 
dwuspadowych lub wielospadowych, o symetrycznym 
k>cie nachylenia połaci głównych zawartym w 
przedziale 30-50 stopni, krytych dachówk> ceramiczn> 
w odcieniach czerwieni, dla zabudowy gospodarczej i 
garacowej dopuszcza siC stosowanie dachów płaskichś 
 7) maksymalny wskaanik zabudowy - 0,30; 
 8) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 
25 %; 
 9) dopuszczalny poziom hałasu w Wrodowisku ustala 
siC jak dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
 10) zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach 
własnych działki lub na terenie, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny w iloWci nie mniejszej nic 1,2 
miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny;  
 11) dojazd nalecy realizować z drogi wewnCtrznej 
oznaczonej symbolem KDW.08. 

MN.01  
 MN.02  
 MN.03  
 MN.04 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
 Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ 
zabudowa gospodarcza i garacowa. Dopuszcza siC 
lokalizowanie obiektów usługowych nieuci>cliwych o 
powierzchni zabudowy nieprzekraczaj>cej 150 m2.  
 1) adaptuje siC istniej>c> zabudowCś  
 2) zasady i warunki podziałuŚ adaptuje siC istniej>cy 
podział geodezyjny, minimalna powierzchnia działki 
budowlanej – 1000 m2; 
 3) dopuszcza siC sytuowanie budynków bezpoWrednio 
przy granicy z s>siedni> działk> budowlan>ś 
 4) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 

oznaczeniami na rysunku planu; 
 5) maksymalna wysokoWć zabudowy budynków 
mieszkalnych - 3 kondygnacje nadziemne, w tym 
ostatnia jako poddasze ucytkoweś 
 6) maksymalna wysokoWć zabudowy budynków 
usługowych oraz gospodarczych i garacowych               
- 1 kondygnacja nadziemna; 
 7) ustala siC obowi>zek stosowania dachów 
dwuspadowych lub wielospadowych, o symetrycznym 
k>cie nachylenia połaci głównych zawartym w 
przedziale 30-50 stopni, krytych dachówk> ceramiczn> 
lub materiałem o podobnych walorach estetycznych w 
odcieniach czerwieni lub br>zu, dla zabudowy 
gospodarczej i garacowej dopuszcza siC stosowanie 
dachów płaskichś 
 8) maksymalny wskaanik zabudowy - 0,20; 
 9) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 
60 %; 
 10) dopuszczalny poziom hałasu w Wrodowisku ustala 
siC jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  
 11) lokalizacja miejsc postojowych w granicach 
własnych działkiś 
 12) dojazd do terenu elementarnego oznaczonego 
symbolem MN.01 realizować nalecy poprzez 
uzgodnione z zarz>dc> zjazdy z drogi publicznej 
oznaczonej symbolem KD.05 oraz poprzez drogC 
publiczn> oznaczon> symbolem KD.03ś  
 13) dojazd do terenów elementarnych oznaczonych 
symbolami MN.02, MN.03, MN.04 realizować nalecy 
poprzez drogi publiczne oznaczone symbolami KD.06, 
KD.07, KD.09, bez mocliwoWci bezpoWredniego zjazdu 
z drogi publicznej oznaczonej symbolem KD.05. 

MN.05  
 MN.06  
 MN.07  
 MN.08 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
 Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ 
zabudowa gospodarcza i garacowa. ZabudowC nalecy 
realizować jako wolnostoj>c> w iloWci nie wiCkszej nic 
jeden budynek mieszkalny na jednej działce 
budowlanej. Dopuszcza siC lokalizacjC wolnostoj>cego 
budynku gospodarczego lub garacu.  
 1) adaptuje siC istniej>c> zabudowCś  
 2) zasady i warunki podziałuŚ minimalna powierzchnia 
działki budowlanej - 800 m2, minimalny front działki 
budowlanej - 20,0 m (nie dotyczy działek narocnych)ś 
 3) maksymalna wysokoWć zabudowy budynków 
mieszkalnych - 2 kondygnacje nadziemne, w tym druga 
jako ucytkowe poddasześ 
 4) maksymalna wysokoWć zabudowy budynków 
gospodarczych i garacowych - 1 kondygnacja 
nadziemna; 
 5) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu; 
 6) ustala siC obowi>zek stosowania dachów 
dwuspadowych lub wielospadowych, o symetrycznym 
k>cie nachylenia połaci głównych zawartym w 
przedziale 35-45 stopni, krytych dachówk> ceramiczn> 
lub materiałem o podobnych walorach estetycznych w 
odcieniach czerwieni, dla zabudowy gospodarczej i 
garacowej dopuszcza siC stosowanie dachów płaskichś 
 7) maksymalny wskaanik zabudowy - 0,25; 
 8) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 
60 %; 
 9) dopuszczalny poziom hałasu w Wrodowisku ustala 
siC jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
 10) lokalizacja miejsc postojowych w granicach 
własnych działkiś  
 11) dojazd do terenów elementarnych realizować 
nalecy poprzez drogi publiczne oznaczone symbolami 
KD.08, KD.09, KD.10, KD.11 oraz KD.12. 

MN.09 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
 Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ zieleM 
urz>dzona.  
 Zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu czCWć 
terenu elementarnego znajduje siC w granicach wCzła 
kolejowego wpisanego do wojewódzkiego rejestru 
zabytków - obowi>zuj> zasady zawarte w § 7 ust. 3 
niniejszych ustaleM.  
 Budynek wpisany do wojewódzkiego rejestru 
zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków, obowi>zuj> 
zasady zawarte w   § 7 ust. 3 niniejszych ustaleM.  
 1) adaptuje siC istniej>c> zabudowCś  
 2) zasady i warunki podziałuŚ minimalna powierzchnia 
działki budowlanej - 500 m2; 
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 3) maksymalna wysokoWć zabudowy budynku 
mieszkalnego - 2 kondygnacje nadziemne, w tym 
druga jako ucytkowe poddasześ 
 4) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu; 
 5) ustala siC obowi>zek stosowania dachów 
dwuspadowych, o symetrycznym k>cie nachylenia 
połaci głównych zawartym w przedziale 35-45 stopni, 
krytych dachówk> ceramiczn> w odcieniach czerwieniś 
 6) maksymalny wskaanik zabudowy - 0,30; 
 7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 
50 %; 
 8) dopuszczalny poziom hałasu w Wrodowisku ustala 
siC jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
 9) lokalizacja miejsc postojowych w granicach 
własnych działkiś  
 10) dojazd z drogi publicznej oznaczonej symbolem 
KD.04, bez mocliwoWci bezpoWrednio zjazdu z drogi 
publicznej oznaczonej symbolem KD.05. 

MN.10  
 MN.12 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
 Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ 
zabudowa gospodarcza i garacowa.  
 1) adaptuje siC istniej>c> zabudowCś  
 2) zasady i warunki podziałuŚ adaptuje siC istniej>cy 
podział geodezyjnyś 
 3) dopuszcza siC sytuowanie budynków bezpoWrednio 
przy granicy z s>siedni> działk> budowlan>ś 
 4) maksymalna wysokoWć zabudowy budynku 
mieszkalnego - 2 kondygnacje nadziemne, w tym 
druga jako ucytkowe poddasze, 
 5) maksymalna wysokoWć zabudowy budynków 
gospodarczych i garacowych - 1 kondygnacja 
nadziemna; 
 6) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu; 
 7) ustala siC obowi>zek stosowania dachów 
dwuspadowych lub wielospadowych, o symetrycznym 
k>cie nachylenia połaci głównych zawartym w 
przedziale 35-55 stopni, krytych dachówk> ceramiczn> 
lub materiałem o podobnych walorach estetycznych w 
odcieniach czerwieni lub br>zu, dla zabudowy 
gospodarczej i garacowej dopuszcza siC stosowanie 
dachów płaskichś 
 8) maksymalny wskaanik zabudowy - 0,20; 
 9) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 
50 %; 
 10) dopuszczalny poziom hałasu w Wrodowisku ustala 
siC jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  
 11) lokalizacja miejsc postojowych w granicach 
własnych działkiś  
 12) dojazd do terenu elementarnego MN.10 nalecy 
realizować z drogi publicznej oznaczonej symbolem 
KD.16, KD.18 oraz z drogi wewnCtrznej oznaczonej 
symbolem KDW.08.  
 13) dojazd do terenu elementarnego MN.12 nalecy 
realizować z drogi publicznej oznaczonej symbolem 
KD.16. 

MN.11 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
 Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ 
zabudowa gospodarcza i garacowa. ZabudowC nalecy 
realizować jako wolnostoj>c> w iloWci nie wiCkszej nic 
jeden budynek mieszkalny na jednej działce 
budowlanej, dopuszcza siC lokalizacjC wolnostoj>cego 
budynku gospodarczego lub garacu.  
 1) zasady i warunki podziałuŚ minimalna powierzchnia 
działki budowlanej 750 m2;  
 2) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu; 
 3) ustala siC obowi>zek stosowania dachów 
dwuspadowych lub wielospadowych, o symetrycznym 
k>cie nachylenia połaci głównych zawartym w 
przedziale 35-45 stopni, krytych dachówk> ceramiczn> 
lub materiałem o podobnych walorach estetycznych w 
odcieniach czerwieni, dla zabudowy gospodarczej i 
garacowej dopuszcza siC stosowanie dachów płaskichś 
 4) maksymalna wysokoWć zabudowy budynku 
mieszkalnego - 2 kondygnacje nadziemne, w tym 
druga jako ucytkowe poddasześ 
 5) maksymalna wysokoWć zabudowy budynków 
gospodarczych i garacowych - 1 kondygnacja 
nadziemna; 
 6) maksymalny wskaanik zabudowy - 0,25; 

 7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 
60 %; 
 8) dopuszczalny poziom hałasu w Wrodowisku ustala 
siC jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
 9) lokalizacja miejsc postojowych w granicach 
własnych działkiś 
 10) dojazd nalecy realizować z drogi wewnCtrznej 
oznaczonej symbolem KDW.07. 

MU.01  
 MU.02  
 MU.04 

Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
 Przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa. Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ 
zabudowa usługowa nieuci>cliwa realizowana jako 
wbudowana lub w osobnym budynku.  
 Zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu tereny 
elementarne MU.01, MU.02 oraz czCWć MU.04 
znajduj> siC w granicach wCzła kolejowego wpisanego 
do wojewódzkiego rejestru zabytków - obowi>zuj> 
zasady zawarte w § 7 ust. 3 niniejszych ustaleM.  
 Zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu w granicach 
terenów elementarnych zlokalizowane s> budynki 
wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków oraz 
gminnej ewidencji zabytków, w stosunku do których 
obowi>zuj> zasady zawarte w § 7 ust. 3 niniejszych 
ustaleM.  
 1) adaptuje siC istniej>c> zabudowCś  
 2) zasady i warunki podziałuŚ adaptuje siC istniej>cy 
podział geodezyjny, 
 3) maksymalna wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje 
nadziemne; 
 4) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu; 
 5) ustala siC obowi>zek stosowania dachów 
dwuspadowych lub wielospadowych, o symetrycznym 
k>cie nachylenia połaci głównych zawartym w 
przedziale 15-45 stopni, krytych dachówk> ceramiczn> 
lub materiałem o podobnych walorach estetycznych w 
odcieniach czerwieni, dla budynku nastawni 
wprowadza siC nakaz zachowania istniej>cej geometrii 
dachu; 
 6) maksymalny wskaanik zabudowy - 0,40; 
 7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 
25 %; 
 8) dopuszczalny poziom hałasu w Wrodowisku ustala 
siC jak dla zabudowy mieszkaniowo-usługowejś 
 9) zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach 
własnych działki lub na terenie, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny w iloWci nie mniejszej nic 1,2 
miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny plus 1 
miejsce na 30 m2 powierzchni usługś  
 10) dojazd do poszczególnych działek z drogi 
publicznej oznaczonej symbolem KD.01 oraz drogi 
wewnCtrznej oznaczonej symbolem KDW.01. 

MU.03 Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
 Przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa. Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ 
zabudowa usługowa nieuci>cliwa realizowana jako 
wbudowana lub w osobnym budynku.  
 Teren elementarny znajduje siC w granicach wCzła 
kolejowego wpisanego do wojewódzkiego rejestru 
zabytków - obowi>zuj> zasady zawarte w § 7 ust. 3 
niniejszych ustaleM.  
 Budynek wpisany do wojewódzkiego rejestru 
zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków, obowi>zuj> 
zasady zawarte   w § 7 ust. 3 niniejszych ustaleM.  
 1) adaptuje siC istniej>c> zabudowCś  
 2) zasady i warunki podziałuŚ adaptuje siC istniej>cy 
podział geodezyjnyś 
 3) maksymalna wysokoWć zabudowy - 3 kondygnacje 
nadziemne; 
 4) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu; 
 5) ustala siC obowi>zek stosowania dachów 
dwuspadowych lub wielospadowych, o symetrycznym 
k>cie nachylenia połaci głównych zawartym w 
przedziale 25-45 stopni, krytych dachówk> ceramiczn> 
lub materiałem o podobnych walorach estetycznych w 
odcieniach czerwieni lub br>zuś 
 6) maksymalny wskaanik zabudowy - 0,25; 
 7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 
25 %; 
 8) dopuszczalny poziom hałasu w Wrodowisku ustala 
siC jak dla zabudowy mieszkaniowo-usługowejś 
 9) zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach 
własnych działki lub na terenie, do którego inwestor 
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posiada tytuł prawny w iloWci nie mniejszej nic 1,2 
miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny plus 1 
miejsce na 30 m2 powierzchni usługś 
 10) dojazd z drogi publicznej oznaczonej symbolem 
KD.01. 

MU.05 Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
 Przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa. Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ 
zabudowa usługowa nieuci>cliwa realizowana jako 
wbudowana lub w osobnym budynku, zabudowa 
gospodarcza i garacowa.  
 1) zasady i warunki podziałuŚ minimalna powierzchnia 
działki budowlanej - 900 m2;  
 2) maksymalna wysokoWć zabudowy - 3 kondygnacje 
nadziemne, w tym ostatnia jako ucytkowe poddasześ 
 3) maksymalna wysokoWć zabudowy budynków 
gospodarczych i garacowych - 1 kondygnacja 
nadziemna; 
 4) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu; 
 5) ustala siC obowi>zek stosowania dachów 
dwuspadowych lub wielospadowych, o symetrycznym 
k>cie nachylenia połaci głównych zawartym w 
przedziale 35-45 stopni, krytych dachówk> ceramiczn> 
lub materiałem o podobnych walorach estetycznych w 
odcieniach czerwieni, dla zabudowy gospodarczej i 
garacowej dopuszcza siC stosowanie dachów płaskichś 
 6) maksymalny wskaanik zabudowy - 0,50; 
 7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 
25 %; 
 8) dopuszczalny poziom hałasu w Wrodowisku ustala 
siC jak dla zabudowy mieszkaniowo-usługowejś 
 9) zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach 
własnych działki lub na terenie, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny w iloWci nie mniejszej nic 1,2 
miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny plus 1 
miejsce na 30 m2 powierzchni usługś 
 10) dojazd do terenu elementarnego z dróg 
publicznych oznaczonych symbolami KD.09 oraz 
KD.10, bez mocliwoWci bezpoWredniego zjazdu z drogi 
publicznej oznaczonej symbolem KD.05. 

MU.06 Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
 Przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa. Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ 
zabudowa usługowa nieuci>cliwa realizowana jako 
wbudowana lub w osobnym budynku, zabudowa 
gospodarcza i garacowa.  
 Teren elementarny znajduje siC w granicach wCzła 
kolejowego wpisanego do wojewódzkiego rejestru 
zabytków - obowi>zuj> zasady zawarte w § 7 ust. 3 
niniejszych ustaleM.  
 Istniej>cy budynek i wieca ciWnieM s> wpisane do 
wojewódzkiego rejestru zabytków oraz gminnej 
ewidencji zabytków - obowi>zuj> zasady zawarte w § 7 
ust. 3 niniejszych ustaleM.  
 1) adaptuje siC istniej>c> zabudowCś  
 2) zasady i warunki podziałuŚ minimalna powierzchnia 
działki budowlanej - 900 m2; 
 3) maksymalna wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje 
nadziemne, dla budynku wiecy ciWnieM wprowadza siC 
nakaz zachowania istniej>cej wysokoWci zabudowyś 
 4) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu; 
 5) ustala siC obowi>zek stosowania dachów 
dwuspadowych lub wielospadowych, o symetrycznym 
k>cie nachylenia połaci głównych zawartym w 
przedziale 35-45 stopni, krytych dachówk> ceramiczn> 
lub materiałem o podobnych walorach estetycznych w 
odcieniach czerwieni, dla budynku wiecy ciWnieM 
wprowadza siC nakaz zachowania istniej>cej geometrii 
dachu; 
 6) maksymalny wskaanik zabudowy - 0,50; 
 7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 
25 %; 
 8) dopuszczalny poziom hałasu w Wrodowisku ustala 
siC jak dla zabudowy mieszkaniowo-usługowejś 
 9) dopuszcza siC iluminacjC (specjalne oWwietlenie) 
wiecy ciWnieMś 
 10) zgodnie z oznaczeniami rysunku planu ustala siC 
strefC ochrony ekspozycjiś  
 11) zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach 
własnych działki lub na terenie, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny w iloWci nie mniejszej nic 1,2 
miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny plus 1 

miejsce na 30 m2 powierzchni usługś 
 12) dojazd do terenu elementarnego z drogi publicznej 
oznaczonej symbolem KD.04, bez mocliwoWci 
bezpoWredniego zjazdu z drogi publicznej oznaczonej 
symbolem KD.05. 

MU.07  
 MU.08 

Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
 Przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa. Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ 
zabudowa usługowa nieuci>cliwa realizowana jako 
wbudowana lub w osobnym budynku, zabudowa 
gospodarcza i garacowa.  
 Zgodnie z oznaczeniami planu czCWć terenu 
elementarnego MU.08 znajduje siC w granicach wCzła 
kolejowego wpisanego do wojewódzkiego rejestru 
zabytków - obowi>zuj> zasady zawarte w § 7 ust. 3 
niniejszych ustaleM.  
 Zgodnie z oznaczeniami rysunku planu, na terenie 
elementarnym MU.08 znajduje siC budynek wpisany do 
gminnej ewidencji zabytków, obowi>zuj> zasady 
zawarte w § 7 ust. 3 niniejszych ustaleM.  
 1) adaptuje siC istniej>c> zabudowCś  
 2) zasady i warunki podziałuŚ minimalna powierzchnia 
działki budowlanej - 800 m2; 
 3) dopuszcza siC sytuowanie budynków bezpoWrednio 
przy granicy z s>siedni> działk> budowlan>ś 
 4) maksymalna wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym druga jako ucytkowe poddasze; 
 5) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu; 
 6) ustala siC obowi>zek stosowania dachów 
dwuspadowych lub wielospadowych, o symetrycznym 
k>cie nachylenia połaci głównych zawartym w 
przedziale 35-45 stopni, krytych dachówk> ceramiczn> 
lub materiałem o podobnych walorach estetycznych w 
odcieniach czerwieni lub br>zu, dla zabudowy 
gospodarczej i garacowej dopuszcza siC stosowanie 
dachów płaskichś 
 7) maksymalny wskaanik zabudowy - 0,40; 
 8) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 
25 %; 
 9) dopuszczalny poziom hałasu w Wrodowisku ustala 
siC jak dla zabudowy mieszkaniowo-usługowejś 
 10) zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach 
własnych działki lub na terenie, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny w iloWci nie mniejszej nic 1,2 
miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny plus 1 
miejsce na 30 m2 powierzchni usługś  
 11) dojazd do terenów elementarnych z drogi 
publicznej oznaczonej symbolem KD.04 (równiec 
poprzez teren elementarny oznaczony symbolem 
ZP.03) oraz uzgodnionym z zarz>dc> zjazdem z drogi 
publicznej oznaczonej symbolem KD.05. 

MU.09 Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
 Przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa. Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ 
zabudowa usługowa nieuci>cliwa realizowana jako 
wbudowana lub w osobnych budynkach, zabudowa 
gospodarcza i garacowa. Z uwagi na s>siedztwo 
zabytkowej zabudowy, parku miejskiego oraz rzeki 
WCgorapy, dopuszcza siC likwidacjC lub zmianC 
sposobu ucytkowania istniej>cej zabudowy o 
charakterze przemysłowym. Obowi>zkowo nalecy 
zachować istniej>ce budynki z czerwonej cegły licowej.  
 1) adaptuje siC istniej>c> zabudowCś  
 2) zasady i warunki podziałuŚ dopuszcza siC 
wydzielenie działek niezbCdnych do funkcjonowania 
poszczególnych budynków mieszkalnych (wspólnoty 
mieszkaniowe), budynków usługowych oraz działek 
przeznaczonych na drogi wewnCtrzne i urz>dzenia 
infrastruktury technicznej; 
 3) dopuszcza siC sytuowanie budynków bezpoWrednio 
przy granicy z s>siedni> działk> budowlan>ś 
 4) maksymalna wysokoWć zabudowy - 3 kondygnacje 
nadziemne, w tym ostatnia jako ucytkowe poddasześ 
 5) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu; 
 6) ustala siC obowi>zek stosowania dachów 
dwuspadowych lub wielospadowych, o symetrycznym 
k>cie nachylenia połaci głównych zawartym w 
przedziale 35-50 stopni, krytych dachówk> ceramiczn> 
lub materiałem o podobnych walorach estetycznych w 
odcieniach czerwieni, dla zabudowy gospodarczej i 
garacowej dopuszcza siC stosowanie dachów płaskichś 
 7) maksymalny wskaanik zabudowy - 0,50; 
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 8) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 
25 %; 
 9) dopuszczalny poziom hałasu w Wrodowisku ustala 
siC jak dla zabudowy mieszkaniowo-usługowejś 
 10) zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach 
własnych działki lub na terenie, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny w iloWci nie mniejszej nic 1,2 
miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny plus 1 
miejsce na 50 m2 powierzchni usługś  
 11) dojazd do terenu elementarnego realizować nalecy 
poprzez uzgodniony z zarz>dc> zjazd z drogi 
publicznej oznaczonej symbolem KD.05 oraz z drogi 
publicznej oznaczonej symbolem KD.15 i KD.16. 

MU.10  
 MU.12 

Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
 Przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa. Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ 
zabudowa usługowa nieuci>cliwa realizowana jako 
wbudowana, w tym usługi turystyczne, zabudowa 
gospodarcza i garacowa. ZabudowC nalecy realizować 
jako wolnostoj>c> lub blianiacz>.  
 1) adaptuje siC istniej>c> zabudowCś  
 2) zasady i warunki podziałuŚ minimalna powierzchnia 
działki budowlanej dla zabudowy wolnostoj>cej - 1000 
m2, dla zabudowy blianiaczej - 500 m2; 
 3) dopuszcza siC sytuowanie budynków bezpoWrednio 
przy granicy z s>siedni> działk> budowlan>ś 
 4) maksymalna wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym druga jako ucytkowe poddasze; 
 5) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu; 
 6) ustala siC obowi>zek stosowania dachów 
dwuspadowych lub wielospadowych, o symetrycznym 
k>cie nachylenia połaci głównych zawartym w 
przedziale 35-45 stopni, krytych dachówk> ceramiczn> 
lub materiałem o podobnych walorach estetycznych w 
odcieniach czerwieni, dla zabudowy gospodarczej i 
garacowej dopuszcza siC stosowanie dachów płaskichś 
 7) maksymalny wskaanik zabudowy - 0,40; 
 8) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 
25 %; 
 9) dopuszczalny poziom hałasu w Wrodowisku ustala 
siC jak dla zabudowy mieszkaniowo-usługowejś 
 10) w stosunku do terenu, na którym znajduje siC 
stanowisko archeologiczne obowi>zuj> ustalenia 
zawarte w § 7 ust. 3  pkt 6;  
 11) zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach 
własnych działki lub na terenie, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny w iloWci nie mniejszej nic 1,2 
miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny plus 1 
miejsce na 50 m2 powierzchni usługś 
 12) dojazd do terenu elementarnego oznaczonego 
symbolem MU.10 nalecy realizować z drogi publicznej 
oznaczonej symbolem KD.17; 
 13) dojazd do terenu elementarnego oznaczonego 
symbolem MU.12 nalecy realizować z drogi publicznej 
oznaczonej symbolem KD.13. 

MU.11 Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
 Przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa. Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ 
zabudowa usługowa nieuci>cliwa realizowana jako 
wbudowana, zabudowa gospodarcza i garacowa.  
 1) zasady i warunki podziałuŚ adaptuje siC istniej>cy 
podział geodezyjny, minimalna powierzchnia działki 
budowlanej -  900 m2 (działka budowlana stanowi 
całoWć funkcjonaln> złocon> z terenu MU.11 oraz 
ZP.11);  
 2) dopuszcza siC sytuowanie budynków bezpoWrednio 
przy granicy z s>siedni> działk> budowlan>ś 
 3) zabudowC nalecy realizować jako blianiacz> lub po 
poł>czeniu dwóch s>siednich działek jako 
wolnostoj>c>, budynki gospodarcze i garacowe nalecy 
realizować za budynkiem mieszkalno-usługowymś 
 4) maksymalna wysokoWć zabudowy budynku 
mieszkalno-usługowego - 2 kondygnacje nadziemne, w 
tym druga jako ucytkowe poddasze, jednak nie wiCcej 
nic 9,0 mś 
 5) maksymalna wysokoWć zabudowy budynku 
gospodarczego i garacowego - 1 kondygnacja 
nadziemna; 
 6) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu; 
 7) ustala siC obowi>zek stosowania dachów 
dwuspadowych lub wielospadowych, o symetrycznym 
k>cie nachylenia połaci głównych zawartym w 

przedziale 35-45 stopni, kalenic> w przybliceniu 
równolegle do nieprzekraczalnej linii zabudowy, krytych 
dachówk> ceramiczn> lub materiałem o podobnych 
walorach estetycznych w odcieniach czerwieni; 
 8) maksymalny wskaanik zabudowy - 0,50 (dotyczy 
czCWci działki budowlanej w granicach terenu 
elementarnego MU.11); 
 9) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 
nie ustala siCś 
 10) dopuszczalny poziom hałasu w Wrodowisku ustala 
siC jak dla zabudowy mieszkaniowo-usługowejś  
 11) w stosunku do terenu, na którym znajduje siC 
stanowisko archeologiczne obowi>zuj> ustalenia 
zawarte w § 7 ust. 3  pkt 6; 
 12) zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach 
własnych działki lub na terenie, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny w iloWci nie mniejszej nic 1,2 
miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny plus 1 
miejsce na 30 m2 powierzchni usługś 
 13) dojazd do poszczególnych działek nalecy 
realizować z drogi publicznej oznaczonej symbolem 
KD.18. 

UM.01 Tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej 
 Przeznaczenie podstawoweŚ zabudowa usługowa, w 
tymŚ przystaM jachtowa, budynki socjalne, obiekty 
administracyjne i biurowe, garace i budynki obsługi. 
Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ zabudowa 
mieszkaniowa realizowana jako wbudowana lub w 
osobnym budynku, komunikacja wewnCtrzna, parkingi.  
 1) adaptuje siC istniej>c> zabudowCś  
 2) zasady i warunki podziałuŚ minimalna powierzchnia 
działki budowlanej - 2000 m2; 
 3) maksymalna wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym druga jako ucytkowe poddasze, 
dopuszcza siC podwycszenie zabudowy o jedn> 
kondygnacjC dla obiektów specjalnych takich jakŚ wieca 
widokowa lub bosmanat; 
 4) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu, dopuszcza siC 
lokalizacjC obiektów budowlanych niezbCdnych do 
funkcjonowania przystani poza wyznaczon> 
nieprzekraczaln> lini> zabudowy od strony rzeki 
WCgorapyś 
 5) geometria dachówŚ nie ustala siCś 
 6) maksymalny wskaanik zabudowy - 0,50; 
 7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 
20 %; 
 8) dopuszczalny poziom hałasu w Wrodowisku ustala 
siC jak dla zabudowy mieszkaniowo-usługowejś 
 9) zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach 
własnych działki lub na terenie, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny w iloWci nie mniejszej nic 3 
miejsca postojowe na 10 zatrudnionych plus 1,2 
miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny; 
 10) dojazd z drogi publicznej oznaczonej symbolem 
KD.16 oraz z drogi wewnCtrznej oznaczonej symbolem 
KDW.06. 

U.01 Teren zabudowy usługowej 
 Przeznaczenie podstawoweŚ zabudowa usługowa 
nieuci>cliwa. Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ mieszkanie 
dla właWciciela lub zarz>dcy obiektu.  
 Teren elementarny znajduje siC w granicach wCzła 
kolejowego wpisanego do wojewódzkiego rejestru 
zabytków - obowi>zuj> zasady zawarte w § 7 ust. 3 
niniejszych ustaleM.  
 Istniej>cy budynek wpisany jest do wojewódzkiego 
rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków - 
obowi>zuj> zasady zawarte w § 7 ust. 3 niniejszych 
ustaleM.  
 1) adaptuje siC istniej>c> zabudowCś  
 2) zasady i warunki podziałuŚ minimalna powierzchnia 
działki budowlanej - 400 m2; 
 3) dopuszcza siC sytuowanie budynków bezpoWrednio 
przy granicy z s>siedni> działk> budowlan>ś 
 4) nieprzekraczalna linia zabudowy - nie ustala siCś 
 5) maksymalna wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje 
nadziemne; 
 6) geometria dachów - nie ustala siCś 
 7) maksymalny wskaanik zabudowy - nie ustala siCś 
 8) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 
nie ustala siCś 
 9) zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach 
własnych działki lub na terenie, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny w iloWci nie mniejszej nic 1 
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miejsce na 50 m2 powierzchni usługś 
 10) dojazd nalecy realizować z drogi publicznej 
oznaczonej symbolem KD.04. 

U.02 Tereny zabudowy usługowej 
 Przeznaczenie podstawoweŚ zabudowa usługowa, w 
tym stacja paliw. Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ 
zabudowa gospodarcza, parking.  
 1) adaptuje siC istniej>c> zabudowCś  
 2) zasady i warunki podziałuŚ minimalna powierzchnia 
działki budowlanej - 400 m2; 
 3) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu; 
 4) maksymalna wysokoWć zabudowy - 1 kondygnacja 
nadziemna; 
 5) geometria dachów - nie ustala siCś 
 6) maksymalny wskaanik zabudowy - 0,50; 
 7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 
20 %; 
 8) zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach 
własnych działki lub na terenie, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny w iloWci nie mniejszej nic 1 
miejsce na 50 m2 powierzchni usługś 
 9) obsługC komunikacyjn> terenu elementarnego 
nalecy realizować ze zjazdu z drogi publicznej 
oznaczonej symbolem KD.05. 

U.03 Tereny zabudowy usługowej 
 Przeznaczenie podstawoweŚ zabudowa usługowa 
nieuci>cliwa, w tym usługi ucytecznoWci publicznej. 
Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ parkingi.  
 Teren elementarny znajduje siC w granicach wCzła 
kolejowego wpisanego do wojewódzkiego rejestru 
zabytków - obowi>zuj> zasady zawarte w § 7 ust. 3 
niniejszych ustaleM.  
 Istniej>cy budynek Muzeum Kolejnictwa wpisany do 
wojewódzkiego rejestru zabytków oraz gminnej 
ewidencji zabytków - obowi>zuj> zasady zawarte w § 7 
ust. 3 niniejszych ustaleM.  
 1) adaptuje siC istniej>c> zabudowCś  
 2) zasady i warunki podziałuŚ minimalna powierzchnia 
działki budowlanej - 900 m2; 
 3) nieprzekraczalna linia zabudowy - nie ustala siCś 
 4) obowi>zuj>ca wysokoWć zabudowy - 3 kondygnacje 
nadziemne, w tym trzecia jako poddasze ucytkowe; 
 5) ustala siC obowi>zek stosowania dachów 
dwuspadowych lub wielospadowych, o symetrycznym 
k>cie nachylenia połaci głównych zawartym w 
przedziale 40-50 stopni, krytych dachówk> ceramiczn> 
w odcieniach czerwieni; 
 6) maksymalny wskaanik zabudowy - nie ustala siCś 
 7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 
nie ustala siCś 
 8) tymczasowy sposób ucytkowania - istniej>ca 
funkcja mieszkaniowa; 
 9) obsługC komunikacyjn> terenu elementarnego 
nalecy realizować z drogi publicznej oznaczonej 
symbolem KD.04. 

U.04 Tereny zabudowy usługowej 
 Przeznaczenie podstawoweŚ zabudowa usługowa. 
Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ obiekty administracyjne i 
biurowe, garace i budynki obsługi, komunikacja 
wewnCtrzna, parkingi.  
 1) zasady i warunki podziałuŚ minimalna powierzchnia 
działki budowlanej - 1500 m2;  
 2) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu; 
 3) maksymalna wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje 
nadziemne; 
 4) geometria dachów - nie ustala siCś 
 5) maksymalny wskaanik zabudowy - 0,50; 
 6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 
20 %; 
 7) w celu obsługi komunikacyjnej wydzielonych działek 
budowlanych dopuszcza siC wydzielenie dróg 
wewnCtrznych o minimalnej szerokoWci 8,0 mś 
 8) zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach 
własnych działki lub na terenie, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny w iloWci nie mniejszej nic 3 
miejsca na 100 m2 powierzchni usługś 
 9) wprowadza siC mocliwoWć realizacji drogi publicznej 
w miejscu wskazanym na rysunku planu jako 
kontynuacji drogi publicznej oznaczonej symbolem 
KD.12; 
 10) dojazd na teren elementarny nalecy realizować z 
drogi serwisowej realizowanej w liniach 

rozgraniczaj>cych drogC publiczn> oznaczon> 
symbolem KD.05 oraz z drogi publicznej oznaczonej 
symbolem KD.10 poprzez teren elementarny ZP.08, 
dopuszcza siC dojazd z drogi stanowi>cej kontynuacjC 
drogi publicznej oznaczonej symbolem KD.12 (po jej 
realizacji). 

U.05 Tereny zabudowy usługowej 
 Przeznaczenie podstawoweŚ zabudowa usługowa. 
Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ obiekty administracyjne i 
biurowe, garace i budynki obsługi, komunikacja 
wewnCtrzna, parkingi.  
 1) adaptuje siC istniej>c> zabudowCś  
 2) zasady i warunki podziałuŚ adaptuje siC istniej>cy 
podział geodezyjny, minimalna powierzchnia działki 
budowlanej -  700 m2; 
 3) dopuszcza siC sytuowanie budynków bezpoWrednio 
przy granicy z s>siedni> działk> budowlan>ś 
 4) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu; 
 5) maksymalna wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje 
nadziemne; 
 6) geometria dachów - nie ustala siCś 
 7) maksymalny wskaanik zabudowy - 0,50; 
 8) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 
20 %; 
 9) zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach 
własny ch działki lub na terenie, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny w iloWci nie mniejszej nic 1 
miejsce na 50 m2 powierzchni usługś 
 10) dojazd do poszczególnych działek nalecy 
realizować z drogi serwisowej realizowanej w liniach 
rozgraniczaj>cych drogC publiczn> oznaczon> 
symbolem KD.05 oraz z drogi wewnCtrznej oznaczonej 
symbolem KDW.03. 

U.06 Tereny zabudowy usługowej 
 Przeznaczenie podstawoweŚ zabudowa usługowa, w 
tym stacja paliw. Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ obiekty 
administracyjne i biurowe, garace i budynki obsługi, 
parkingi.  
 1) adaptuje siC istniej>c> zabudowCś  
 2) zasady i warunki podziałuŚ adaptuje siC istniej>cy 
podział geodezyjny, minimalna powierzchnia działki 
budowlanej -  500 m2; 
 3) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu; 
 4) maksymalna wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje 
nadziemne; 
 5) geometria dachów - nie ustala siCś 
 6) maksymalny wskaanik zabudowy - 0,40; 
 7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 
20 %; 
 8) zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach 
własnych działki lub na terenie, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny w iloWci nie mniejszej nic 1 
miejsce na 50 m2 powierzchni usługś 
 9) dojazd na teren elementarny nalecy realizować z 
drogi serwisowej realizowanej w liniach 
rozgraniczaj>cych drogC publiczn> oznaczon> 
symbolem KD.05 oraz z drogi wewnCtrznej oznaczonej 
symbolem KDW.03. 

U.07  
 U.08 

Tereny zabudowy usługowej 
 Przeznaczenie podstawoweŚ zabudowa usługowa 
nieuci>cliwa. Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ garace, 
parkingi.  
 1) adaptuje siC istniej>c> zabudowCś  
 2) zasady i warunki podziałuŚ adaptuje siC istniej>cy 
podział geodezyjnyś 
 3) dopuszcza siC sytuowanie budynków bezpoWrednio 
przy granicy z s>siedni> działk> budowlan>ś 
 4) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu; 
 5) maksymalna wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje 
nadziemne; 
 6) ustala siC obowi>zek stosowania dachów 
dwuspadowych lub wielospadowych, o symetrycznym 
k>cie nachylenia połaci głównych zawartym w 
przedziale 35-45 stopni, krytych dachówk> ceramiczn> 
lub materiałem o podobnych walorach estetycznych w 
odcieniach czerwieni lub br>zu albo dachów płaskichś 
 7) maksymalny wskaanik zabudowy - 0,40; 
 8) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 
20 %; 
 9) zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach 
własnych działki lub na terenie, do którego inwestor 
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posiada tytuł prawny w iloWci nie mniejszej nic 1 
miejsce na 50 m2 powierzchni usługś 
 10) dojazd na teren elementarny U.07 nalecy 
realizować z drogi wewnCtrznej oznaczonej symbolem 
KDW.04, dojazd na teren elementarny U.08 nalecy 
realizować z drogi publicznej oznaczonej symbolem 
KD.15. 

U.09  
 U.10 

Tereny zabudowy usługowej 
 Przeznaczenie podstawoweŚ zabudowa usługowa, w 
tym handel hurtowy i detaliczny. Przeznaczenie 
uzupełniaj>ceŚ obiekty administracyjne i biurowe, 
garace i budynki obsługi, komunikacja wewnCtrzna, 
parkingi.  
 1) adaptuje siC istniej>c> zabudowCś  
 2) zasady i warunki podziałuŚ adaptuje siC istniej>cy 
podział geodezyjny, minimalna powierzchnia działki 
budowlanej - 1000 m2; 
 3) dopuszcza siC sytuowanie budynków bezpoWrednio 
przy granicy z s>siedni> działk> budowlan>ś 
 4) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu; 
 5) maksymalna wysokoWć zabudowy - 3 kondygnacje 
nadziemne dla budynków administracyjno-biurowych i 
2 kondygnacje nadziemne dla pozostałych budynkówś 
 6) geometria dachów - nie ustala siCś 
 7) maksymalny wskaanik zabudowy - 0,40; 
 8) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 
20 %; 
 9) zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach 
własnych działki lub na terenie, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny w iloWci nie mniejszej nic 1 
miejsce na 50 m2 powierzchni usługś 
 10) dojazd na tereny elementarne nalecy realizować z 
drogi publicznej oznaczonej symbolem KD.12, KD.14, 
KD.16 oraz z drogi wewnCtrznej oznaczonej symbolem 
KDW.05. 

PU.01 Tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej 
 Przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyjna i 
usługowa, bazy, składy, magazyny. Przeznaczenie 
uzupełniaj>ceŚ obiekty administracyjne, biurowe, 
garacowe, budynki obsługi, komunikacja wewnCtrzna, 
parkingi.  
 1) zasady i warunki podziałuŚ minimalna powierzchnia 
działki budowlanej - 2000 m2;  
 2) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu; 
 3) maksymalna wysokoWć zabudowy dla budynków 
administracyjnych i biurowych - 3 kondygnacje 
nadziemne, dla pozostałych budynków - 14,0 m, 
dopuszcza siC inn> wysokoWć dla urz>dzeM 
technologicznych i budowli; 
 4) geometria dachów - nie ustala siCś 
 5) maksymalny wskaanik zabudowy - 0,65; 
 6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 
15 %; 
 7) w granicach terenu elementarnego wystCpuj> 
uci>cliwoWci zwi>zane z lini> elektroenergetyczn> 
wysokiego napiCciaś 
 8) w celu obsługi komunikacyjnej wydzielonych działek 
budowlanych dopuszcza siC wydzielenie dróg 
wewnCtrznych o minimalnej szerokoWci 8,0 mś 
 9) zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach 
własnych działki lub na terenie, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny w iloWci nie mniejszej nic 1 
miejsce na 50 m2 powierzchni usługowej i produkcyjnej, 
w tym realizowane jako tzw. „parkingi w zieleni”ś 
 10) dojazd do terenu elementarnego nalecy realizować 
z drogi publicznej oznaczonej symbolem KD.01 oraz 
KD.02. 

PU.02 Tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej 
 Przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyjna i 
usługowa, bazy, składy, magazyny. Przeznaczenie 
uzupełniaj>ceŚ obiekty administracyjne, biurowe, 
garacowe, budynki obsługi, komunikacja wewnCtrzna, 
parkingi.  
 Teren elementarny znajduje siC w granicach wCzła 
kolejowego wpisanego do wojewódzkiego rejestru 
zabytków - obowi>zuj> zasady zawarte w § 7 ust. 3 
niniejszych ustaleM.  
 Zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu czCWć 
budynków wpisana jest do wojewódzkiego rejestru 
zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków - 
obowi>zuj> zasady zawarte w § 7 ust. 3 niniejszych 
ustaleM.  

 1) adaptuje siC istniej>c> zabudowCś  
 2) zasady i warunki podziałuŚ adaptuje siC istniej>cy 
podział geodezyjnyś 
 3) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu; 
 4) dopuszcza siC sytuowanie budynków bezpoWrednio 
przy granicy z s>siedni> działk> budowlan>ś 
 5) maksymalna wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje 
nadziemne; 
 6) geometria dachów - nie ustala siCś 
 7) maksymalny wskaanik zabudowy - 0,50; 
 8) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 
15 %; 
 9) w celu obsługi komunikacyjnej wydzielonych działek 
budowlanych dopuszcza siC wydzielenie dróg 
wewnCtrznych o minimalnej szerokoWci 8,0 mś 
 10) zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach 
własnych działki lub na terenie, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny w iloWci nie mniejszej nic 1 
miejsce na 50 m2 powierzchni usługowej i produkcyjnej, 
w tym realizowane jako tzw. „parkingi w zieleni”ś  
 11) dojazd do terenu elementarnego nalecy realizować 
z drogi publicznej oznaczonej symbolem KD.01 oraz z 
drogi wewnCtrznej KDW.01. 

PU.03  
 PU.04  
 PU.09  
 PU.11 

Tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej 
 Przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyjna i 
usługowa, bazy, składy, magazyny. Przeznaczenie 
uzupełniaj>ceŚ obiekty administracyjne, biurowe, 
garacowe, budynki obsługi, komunikacja wewnCtrzna, 
parkingi.  
 1) zasady i warunki podziałuŚ minimalna powierzchnia 
działki budowlanej - 1500 m2;  
 2) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu; 
 3) dopuszcza siC sytuowanie budynków bezpoWrednio 
przy granicy z s>siedni> działk> budowlan>ś 
 4) maksymalna wysokoWć zabudowy dla budynków 
administracyjnych i biurowych - 3 kondygnacje 
nadziemne, dla pozostałych budynków - 17,0 m, 
dopuszcza siC inn> wysokoWć dla urz>dzeM 
technologicznych i budowli; 
 5) geometria dachów - nie ustala siCś 
 6) maksymalny wskaanik zabudowy - 0,65; 
 7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 
15 %; 
 8) z uwagi na złocone warunki wodno-gruntowe na 
terenie elementarnym oznaczonym symbolem PU.04 
przed realizacj> inwestycji nalecy wykonać badania 
geotechniczne gruntu; 
 9) zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach 
własnych działki lub na terenie, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny w iloWci nie mniejszej nic 1 
miejsce na 50 m2 powierzchni usługowej i produkcyjnej, 
w tym realizowane jako tzw. „parkingi w zieleni”ś 
 10) w celu obsługi komunikacyjnej wydzielonych 
działek budowlanych dopuszcza siC wydzielenie dróg 
wewnCtrznych o minimalnej szerokoWci 8,0 mś  
 11) dojazd do terenów elementarnych nalecy 
realizować z drogi publicznej oznaczonej symbolem 
KD.10, KD.11, KD.12, dla terenu PU.11 dopuszcza siC 
dojazd z drogi publicznej stanowi>cej kontynuacjC drogi 
publicznej KD.09. 

PU.05  
 PU.06  
 PU.10  
 PU.12 

Tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej 
 Przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyjna i 
usługowa, bazy, składy, magazyny. Przeznaczenie 
uzupełniaj>ceŚ obiekty administracyjne, biurowe, 
garacowe, budynki obsługi, komunikacja wewnCtrzna, 
parkingi.  
 1) adaptuje siC istniej>c> zabudowCś  
 2) zasady i warunki podziałuŚ adaptuje siC istniej>cy 
podział geodezyjny, minimalna powierzchnia działki 
budowlanej - 1500 m2; 
 3) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu; 
 4) dopuszcza siC sytuowanie budynków bezpoWrednio 
przy granicy z s>siedni> działk> budowlan>ś 
 5) maksymalna wysokoWć zabudowy dla budynków 
administracyjnych i biurowych - 3 kondygnacje 
nadziemne, dla pozostałych budynków - 17,0 m, 
dopuszcza siC inn> wysokoWć dla urz>dzeM 
technologicznych i budowli; 
 6) geometria dachów - nie ustala siCś 
 7) maksymalny wskaanik zabudowy - 0,65; 
 8) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 
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15 %; 
 9) w celu obsługi komunikacyjnej wydzielonych działek 
budowlanych dopuszcza siC wydzielenie dróg 
wewnCtrznych o minimalnej szerokoWci 8,0 mś 
 10) zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach 
własnych działki lub na terenie, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny w iloWci nie mniejszej nic 1 
miejsce na 50 m2 powierzchni usługowej i produkcyjnej, 
w tym realizowane jako tzw. „parkingi w zieleni”ś  
 11) dojazd do terenów elementarnych nalecy 
realizować z dróg publicznych oznaczonych symbolami 
KD.12, KD.13, KD.14 oraz z drogi wewnCtrznej 
oznaczonej symbolem KDW.05, dla terenu PU.12 
dopuszcza siC dojazd z drogi publicznej stanowi>cej 
kontynuacjC drogi publicznej KD.09. 

PU.07 Tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej 
 Przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyjna i 
usługowa, bazy, składy, magazyny. Przeznaczenie 
uzupełniaj>ceŚ obiekty administracyjne, biurowe, 
garacowe, budynki obsługi, komunikacja wewnCtrzna, 
parkingi.  
 1) adaptuje siC istniej>c> zabudowCś  
 2) zasady i warunki podziałuŚ adaptuje siC istniej>cy 
podział geodezyjny, minimalna powierzchnia działki 
budowlanej - 1000 m2; 
 3) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu; 
 4) dopuszcza siC sytuowanie budynków bezpoWrednio 
przy granicy z s>siedni> działk> budowlan>ś 
 5) maksymalna wysokoWć zabudowy dla budynków 
administracyjnych i biurowych - 3 kondygnacje 
nadziemne, dla pozostałych budynków - 14,0 m, 
dopuszcza siC inn> wysokoWć dla urz>dzeM 
technologicznych i budowli; 
 6) geometria dachów - nie ustala siCś 
 7) maksymalny wskaanik zabudowy- 0,65; 
 8) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 
15 %; 
 9) w celu obsługi komunikacyjnej wydzielonych działek 
budowlanych dopuszcza siC wydzielenie dróg 
wewnCtrznych o minimalnej szerokoWci 8,0 mś 
 10) zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach 
własnych działki lub na terenie, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny w iloWci nie mniejszej nic 1 
miejsce na 50 m2 powierzchni usługowej i produkcyjnej, 
w tym realizowane jako tzw. „parkingi w zieleni”ś  
 11) dojazd do terenów elementarnych nalecy 
realizować z drogi publicznej oznaczonej symbolem 
KD.14, KD.16. 

PU.08 Tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej 
 Przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyjna, 
zabudowa usługowa, magazyny. Przeznaczenie 
uzupełniaj>ceŚ zabudowa gospodarcza i garacowa, slip 
do wodowania, komunikacja wewnCtrzna, parkingi.  
 1) adaptuje siC istniej>c> zabudowCś  
 2) zasady i warunki podziałuŚ minimalna powierzchnia 
działki budowlanej - 1500 m2; 
 3) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu; 
 4) maksymalna wysokoWć zabudowy - 2 kondygnacje 
nadziemne, jednak nie wiCcej nic 12,0 m; 
 5) geometria dachów - nie ustala siCś 
 6) maksymalny wskaanik zabudowy - 0,35; 
 7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 
15 %; 
 8) zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach 
własnych działki lub na terenie, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny w iloWci nie mniejszej nic 1 
miejsce na 30 m2 powierzchni usługowej i produkcyjnej, 
w tym realizowane jako tzw. „parkingi w zieleni”ś 
 9) dojazd do terenu elementarnego nalecy realizować 
z drogi wewnCtrznej oznaczonej symbolem KDW.06. 

PU.13 Tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej 
 Przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyjna i 
usługowa, bazy, składy, magazyny, stacja paliw. 
Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ obiekty administracyjne, 
biurowe, garacowe, budynki obsługi, komunikacja 
wewnCtrzna, parkingi.  
 Teren parku dworskiego wpisany do wojewódzkiego 
rejestru zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków 
oraz gminnej ewidencji zabytków - obowi>zuj> zasady 
zawarte w § 7 ust. 3 niniejszych ustaleM.  
 1) adaptuje siC istniej>c> zabudowC, nowa zabudowa 
wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego 

konserwatora zabytkówś  
 2) zasady i warunki podziałuŚ adaptuje siC istniej>cy 
podział geodezyjnyś 
 3) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu; 
 4) maksymalna wysokoWć zabudowy - 1 kondygnacja 
nadziemna; 
 5) geometria dachów - nie ustala siCś 
 6) maksymalny wskaanik zabudowy - 0,30; 
 7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 
15 %; 
 8) zabezpieczenie miejsc postojowych w granicach 
własnych działki lub na terenie, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny w iloWci nie mniejszej nic 1 
miejsce na 50m2 powierzchni usługowej i produkcyjnej, 
w tym realizowane jako tzw. „parkingi w zieleni”ś 
 9) dojazd do terenu elementarnego nalecy realizować 
z drogi publicznej oznaczonej symbolem KD.18. 

US.01 Tereny sportu i rekreacji 
 Przeznaczenie podstawowe: tereny sportu i rekreacji. 
Przeznaczenie uzupełniaj>ceŚ zieleM urz>dzona, 
parkingi.  
 Teren elementarny znajduje siC w granicach wCzła 
kolejowego wpisanego do wojewódzkiego rejestru 
zabytków - obowi>zuj> zasady zawarte w § 7 ust. 3 
niniejszych ustaleM.  
 Tereny elementarne nalecy zagospodarować w 
sposób umocliwiaj>cy aktywizacjC zabytkowego wCzła 
kolejowego.  
 1) ustala siC nakaz realizacji projektu 
zagospodarowania dla całego terenu z elementami 
słuc>cymi rekreacji, oWwietleniem, w tym parku 
jordanowskiego, Wciecki zdrowiaś  
 2) zasady i warunki podziałuŚ adaptuje siC istniej>cy 
podział geodezyjnyś 
 3) ustala siC zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, 
w tym tymczasowych, z wyj>tkiem obiektów małej 
architektury, sieci i urz>dzeM infrastruktury technicznejś 
 4) wprowadza siC zakaz lokalizacji wolnostoj>cych 
noWników reklamowychś 
 5) dojazd do terenów elementarnych nalecy 
realizować z drogi publicznej oznaczonej symbolem 
KD.01 oraz z drogi wewnCtrznej oznaczonej symbolem 
KDW.01. 

ZL.01 Tereny lasów 
 Teren parku leWnego stanowi>cy obszar byłego 
cmentarza wpisany do gminnej ewidencji zabytków - 
obowi>zuj> zasady zawarte w § 7 ust. 3 niniejszych 
ustaleM. Dopuszcza siC funkcjonalne powi>zanie z 
s>siednimi terenami ZP.06 i ZP.07.  
 1) ustala siC zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, 
w tym tymczasowych, z wyj>tkiem obiektów małej 
architektury oraz sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej;  
 2) dopuszcza siC wykonywanie prac pielCgnacyjnych 
zieleni; 
 3) wprowadza siC zakaz lokalizacji wolnostoj>cych 
noWników reklamowych. 

ZL.02  
 ZL.03 

Tereny lasów 
 Teren parku dworskiego wpisany do wojewódzkiego 
rejestru zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków 
oraz gminnej ewidencji zabytków - obowi>zuj> zasady 
zawarte w § 7 ust. 3 niniejszych ustaleM.  
 1) ustala siC zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, 
w tym tymczasowych, z wyj>tkiem obiektów małej 
architektury oraz sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej;  
 2) dopuszcza siC wykonywanie prac pielCgnacyjnych 
zieleni; 
 3) wprowadza siC zakaz lokalizacji wolnostoj>cych 
noWników reklamowych. 

ZP.01  
 ZP.02 

Tereny zieleni urz>dzonej 
 Teren zieleni urz>dzonej pełni>cy funkcjC izolacyjn> w 
stosunku do zabudowy o charakterze produkcyjnym i 
usługowym.  
 Teren elementarny ZP.02 znajduje siC w granicach 
wCzła kolejowego wpisanego do wojewódzkiego 
rejestru zabytków - obowi>zuj> zasady zawarte w § 7 
ust. 3 niniejszych ustaleM.  
 1) teren nalecy urz>dzić zieleni> wysok>ś  
 2) wprowadza siC nakaz zabezpieczenia skarpś 
 3) ustala siC zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, 
w tym tymczasowych, z wyj>tkiem sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej; 
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 4) wprowadza siC zakaz lokalizacji wolnostoj>cych 
noWników reklamowych. 

ZP.03 Tereny zieleni urz>dzonej 
 Teren elementarny znajduje siC w granicach wCzła 
kolejowego wpisanego do wojewódzkiego rejestru 
zabytków - obowi>zuj> zasady zawarte w § 7 ust. 3 
niniejszych ustaleM.  
 1) ustala siC zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, 
w tym tymczasowych, z wyj>tkiem sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury 
oraz parkingówś  
 2) wprowadza siC zakaz lokalizacji wolnostoj>cych 
noWników reklamowychś 
 3) dopuszcza siC realizacjC miejsc postojowych jako 
tzw. „parkingi w zieleni”ś 
 4) ustala siC mocliwoWć realizacji dojazdu do terenów 
elementarnych MW.03 oraz MU.07 z drogi publicznej 
KD.04. 

ZP.04 Tereny zieleni urz>dzonej 
 Teren zieleni urz>dzonej funkcjonuj>cy jako park 
rzeczny ogólnodostCpny. System parków (poł>czonych 
docelowo ci>giem pieszo-rowerowym) połoconych 
wzdłuc rzeki WCgorapy oraz kanału, stworzy miejsce 
do wypoczynku i rekreacji oraz stanie siC wartoWci> 
wyrócniaj>c>.  
 Zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu czCWć 
terenu elementarnego znajduje siC w granicach wCzła 
kolejowego wpisanego do wojewódzkiego rejestru 
zabytków - obowi>zuj> zasady zawarte w § 7 ust. 3 
niniejszych ustaleM.  
 Park miejski wpisany do gminnej ewidencji zabytków - 
obowi>zuj> zasady zawarte w § 7 ust. 3 niniejszych 
ustaleM.  
 1) dopuszcza siC wytworzenie ogólnodostCpnego 
terenu rekreacyjnego jako tzw. parku rzecznego;  
 2) zagospodarowanie terenu nalecy realizować w 
Wcisłym powi>zaniu z WCgorap>ś 
 3) wprowadza siC nakaz zabezpieczenia skarpś 
 4) ustala siC zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, 
w tym tymczasowych, z wyj>tkiem obiektów małej 
architektury oraz sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej; 
 5) dopuszcza siC urz>dzenie Wciecek pieszych i 
rowerowych. 

ZP.05 Tereny zieleni urz>dzonej 
 Teren stanowi>cy enklawC zieleni, który pełni równiec 
funkcjC izolacyjn> w stosunku do zabudowy o 
charakterze produkcyjnym i usługowym.  
 1) ustala siC zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, 
w tym tymczasowych, z wyj>tkiem obiektów małej 
architektury oraz sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej;  
 2) wprowadza siC zakaz lokalizacji wolnostoj>cych 
noWników reklamowych. 

ZP.06 Tereny zieleni urz>dzonej 
 Teren zieleni urz>dzonej, który pełni funkcjC 
rekreacyjn>.  
 1) ustala siC nakaz realizacji projektu 
zagospodarowania dla całego terenu z elementami 
słuc>cymi rekreacji, obiektami małej architektury, 
oWwietleniemś  
 2) nalecy wprowadzić zieleM nisk> eksponuj>c> 
s>siaduj>c> zieleM wysok>, 
 3) dopuszcza siC utworzenie ogrodu jordanowskiegoś 
 4) wprowadza siC zakaz grodzeniaś 
 5) ustala siC zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, 
w tym tymczasowych, z wyj>tkiem obiektów małej 
architektury oraz sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej; 
 6) wprowadza siC zakaz lokalizacji wolnostoj>cych 
noWników reklamowych. 

ZP.07 Tereny zieleni urz>dzonej 
 Teren zadrzewieM stanowi>cy czCWć kompleksu 
przestrzeni publicznej.  
 1) teren nalecy uzupełnić zieleni> wysok>ś  
 2) wprowadza siC nakaz zabezpieczenia skarpś 
 3) ustala siC zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, 
w tym tymczasowych, z wyj>tkiem obiektów małej 
architektury oraz sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej; 
 4) ustala siC zakaz lokalizacji wolnostoj>cych noWników 
reklamowych. 

ZP.08 Tereny zieleni urz>dzonej 
 Teren zieleni urz>dzonej, który pełni równiec funkcjC 

utrzymania właWciwego poziomu retencji wód 
opadowych.  
 1) wprowadza siC nakaz zabezpieczenia skarpś  
 2) ustala siC zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, 
w tym tymczasowych, z wyj>tkiem obiektów małej 
architektury oraz sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej; 
 3) ustala siC zakaz lokalizacji wolnostoj>cych noWników 
reklamowych; 
 4) wprowadza siC mocliwoWć realizacji drogi w miejscu 
wskazanym na rysunku planu jako kontynuacji drogi 
publicznej oznaczonej symbolem KD.12, ustala siC 
nakaz wykonania przepustu dla istniej>cego rowuś 
 5) do czasu realizacji kontynuacji drogi publicznej 
oznaczonej symbolem KD.12 dopuszcza siC 
wydzielenie drogi wewnCtrznej obsługuj>cej teren 
elementarny U.04. 

ZP.09 Tereny zieleni urz>dzonej 
 Teren zieleni urz>dzonej funkcjonuj>cy jako zieleM 
izolacyjna w stosunku do zabudowy o charakterze 
produkcyjnym i usługowym.  
 1) teren nalecy uzupełnić zieleni> wysok>ś  
 2) ustala siC zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, 
w tym tymczasowych, z wyj>tkiem obiektów małej 
architektury oraz sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej; 
 3) wprowadza siC zakaz lokalizacji wolnostoj>cych 
noWników reklamowychś 
 4) dopuszcza siC podział terenu w celu poprawy 
warunków zagospodarowania działek s>siednich. 

ZP.10 Tereny zieleni urz>dzonej 
 Teren zieleni urz>dzonej funkcjonuj>cy jako park 
rzeczny ogólnodostCpny. System parków (poł>czonych 
docelowo ci>giem pieszo-rowerowym) połoconych 
wzdłuc rzeki WCgorapy oraz kanału, stworzy miejsce 
do wypoczynku i rekreacji oraz stanie siC wartoWci> 
wyrócniaj>c>.  
 1) dopuszcza siC wytworzenie ogólnodostCpnego 
terenu rekreacyjnego jako tzw. parku rzecznego;  
 2) zagospodarowanie terenu nalecy realizować w 
Wcisłym powi>zaniu z WCgorap>ś 
 3) ustala siC zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, 
w tym tymczasowych, z wyj>tkiem obiektów małej 
architektury oraz sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej; 
 4) wprowadza siC zakaz lokalizacji wolnostoj>cych 
noWników reklamowych. 

ZP.11 Tereny zieleni urz>dzonej 
 Teren zieleni powi>zany przestrzennie z terenem 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczonym 
symbolem MU.11.  
 1) ustala siC zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, 
w tym tymczasowych, z wyj>tkiem obiektów małej 
architektury oraz sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej;  
 2) wprowadza siC zakaz lokalizacji wolnostoj>cych 
noWników reklamowychś 
 3) w stosunku do terenu, na którym znajduje siC 
stanowisko archeologiczne obowi>zuj> ustalenia 
zawarte w w § 7 ust. 3 pkt 6. 

WS.01 Tereny wód powierzchniowych - staw rekreacyjny 
 Teren w granicach parku dworskiego wpisany do 
wojewódzkiego rejestru zabytków, wojewódzkiej 
ewidencji zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków - 
obowi>zuj> zasady zawarte w § 7 ust. 3 niniejszych 
ustaleM.  
 1) ustala siC zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, 
w tym tymczasowych, z wyj>tkiem sieci i urz>dzeM 
infrastruktury technicznej;  
 2) wprowadza siC nakaz zabezpieczenia skarp. 

WS.02 Tereny wód powierzchniowych - rzeka WCgorapa 
 1) ustala siC zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, 
w tym tymczasowych, z wyj>tkiem obiektów 
budowlanych zwi>zanych z ochron> 
przeciwpowodziow>, urz>dzeM wodnych, obiektów 
mostowych oraz sieci i urz>dzeM infrastruktury 
technicznej na warunkach zarz>dcyś  
 2) wprowadza siC nakaz zabezpieczenia skarpś 
 3) lokalizacja mostu na przedłuceniu drogi publicznej 
oznaczonej symbolem KD.19 w miejscu oznaczonym 
na rysunku planu;  
 4) wprowadza siC zakaz lokalizacji wolnostoj>cych 
noWników reklamowych. 
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KD.01  
 KD.02  
 KD.04  
 KD.06  
 KD.07  
 KD.08  
 KD.10  
 KD.11  
 KD.13  
 KD.17  
 KD.18 

Tereny dróg publicznych - ulic 
 Zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu czCWć 
terenów elementarnych KD.01 oraz KD.04 znajduje siC 
w granicach wCzła kolejowego wpisanego do 
wojewódzkiego rejestru zabytków - obowi>zuj> zasady 
zawarte w § 7 ust. 3 niniejszych ustaleM.  
 Zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu teren 
elementarny KD.18 znajduje siC w granicach parku 
dworskiego wpisanego do wojewódzkiego rejestru 
zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz 
gminnej ewidencji zabytków - obowi>zuj> zasady 
zawarte w § 7 ust. 3 niniejszych ustaleM.  
 1) docelowo drogi (ulice) nalecy wykonać w 
parametrach technicznych drogi D (dojazdowej);  
 2) zjazdy z dróg realizować nalecy na warunkach 
ustalonych z zarz>dc> drogiś 
 3) linie rozgraniczaj>ce pas drogowy zgodnie z 
rysunkiem planu; 
 4) minimalna szerokoWć jezdni - 5,5 m; 
 5) na terenie elementarnym KD.04 ustala siC strefC 
ochrony ekspozycji; 
 6) w stosunku do terenu, na którym znajduje siC 
stanowisko archeologiczne obowi>zuj> ustalenia 
zawarte w § 7 ust. 3 pkt 6. 

KD.03  
 KD.09  
 KD.12  
 KD.14  
 KD.15  
 KD.16  
 KD.19 

Tereny dróg publicznych - ulic 
 1) docelowo drogi (ulice) nalecy wykonać w 
parametrach technicznych drogi L (lokalnej);  
 2) zjazdy z dróg realizować nalecy na warunkach 
ustalonych z zarz>dc> drogiś 
 3) minimalna szerokoWć pasa drogowego w liniach 
rozgraniczaj>cych - 12,0 m; 
 4) minimalna szerokoWć jezdni - 5,5 m. 

KD.05 Teren drogi publicznej - ulic 
 Teren obejmuj>cy drogC wojewódzk> w ci>gu  
 ul. Jaracza oraz ul. Zamkowej.  
 1) docelowo drogC (ulicC) nalecy wykonać w 
parametrach technicznych drogi G (główna)ś  
 2) zjazdy z drogi niepokazane na rysunku planu nalecy 
uzgadniać z zarz>dc> drogiś 
 3) linie rozgraniczaj>ce pas drogowy zgodnie z 
rysunkiem planu; 
 4) minimalna szerokoWć jezdni - 6,0 m; 
 5) w liniach rozgraniczaj>cych drogC wyznacza siC 
teren pod drogC serwisow>, obsługuj>cy tereny 
elementarne U.04 oraz U.05. 

KDW.01  
 KDW.02  
 KDW.03  
 KDW.05  
 KDW.06  
 KDW.07 

Tereny dróg wewnCtrznych 
 Zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu teren 
elementarny KDW.01 znajduje siC w granicach wCzła 
kolejowego wpisanego do wojewódzkiego rejestru 
zabytków - obowi>zuj> zasady zawarte w § 7 ust. 3 
niniejszych ustaleM.  
 1) minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych - 
6,0 m;  
 2) minimalna szerokoWć jezdni - 5,0 m; 
 3) nawierzchnia nie moce być utwardzana cuclem i 
gruzem budowlanym; 
 4) w stosunku do terenu, na którym znajduje siC 
stanowisko archeologiczne obowi>zuj> ustalenia 
zawarte w § 7 ust. 3  pkt 6. 

KDW.04  
 KDW.08 

Tereny dróg wewnCtrznych 
 1) minimalna szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych - 
5,0 m;  
 2) nawierzchnia nie moce być utwardzana cuclem i 
gruzem budowlanym. 

KP.01  
 KP.02 

Tereny parkingów 
 Zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu czCWć 
terenów elementarnych znajduje siC w granicach wCzła 
kolejowego wpisanego do wojewódzkiego rejestru 
zabytków - obowi>zuj> zasady zawarte w § 7 ust. 3 
niniejszych ustaleM.  
 1) dopuszcza siC realizacjC miejsc postojowych jako 
tzw. „parkingi w zieleni”ś  
 2) na kacdym z terenów elementarnych wprowadza 
siC nakaz realizacji przynajmniej jednego miejsca 
postojowego dla osób niepełnosprawnychś 
 3) nawierzchnia nie moce być utwardzana cuclem i 
gruzem budowlanym; 
 4) zgodnie z oznaczeniami rysunku planu ustala siC 
strefC ochrony ekspozycjiś 

 5) wjazd na parking nalecy realizować z drogi 
publicznej oznaczonej symbolem KD.04, bez 
mocliwoWci bezpoWredniego podł>czenia do drogi 
wojewódzkiej oznaczonej symbolem KD.05. 

TK.01 Tereny kolei 
 Zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu czCWć 
terenu elementarnego znajduje siC w granicach wCzła 
kolejowego wpisanego do wojewódzkiego rejestru 
zabytków - obowi>zuj> zasady zawarte w § 7 ust. 3 
niniejszych ustaleM.  
 Perony z wiatami oraz przejWcia podziemne wpisane 
do wojewódzkiego rejestru zabytków oraz gminnej 
ewidencji zabytków, obowi>zuj> zasady zawarte w § 7 
ust. 3 niniejszych ustaleM.  
 
 Obszar nalecy pozostawić w stanie pozwalaj>cym na 
mocliwe wznowienie kursów poci>gów pasacerskich 
oraz turystycznych. W przypadku ostatecznej likwidacji 
poł>czeM kolejowych ustala siC mocliwoWć urz>dzenia 
Wciecki rowerowej (wraz z parkingami dla rowerów), 
która zostałaby skomunikowana z istniej>cymi i 
projektowanymi Wcieckami rowerowymi o znaczeniu 
miCdzynarodowym i miCdzyregionalnym.  
 Dopuszcza siC urz>dzenie skrzycowania z drog> 
publiczn> w miejscu oznaczonym na rysunku planu. 

 
Rozdział 3 

Przepisy koMcowe 
 

§ 9. Ustala siC stawkC procentow> słuc>c> naliczaniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w nastCpuj>cej 
wysokoWciŚ 
 

przeznaczenie terenu stawka procentowa 
MW, MN, MU, UM, U, PU 30 % 

US, ZP, ZL, WS nie stosuje siC 
KD, KDW, KP, TK nie stosuje siC 

 
§ 10. W granicach objCtych ustaleniami niniejszego 

planu traci moc: 
 

1. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
WCgorzewo-Wyspa” uchwalony przez RadC Miejsk> w 
WCgorzewie uchwał> nr L/377/2002 z dnia 27 lutego 
2002 r. (Dziennik UrzCdowy Województwa WarmiMsko-
Mazurskiego Nr 46 z dnia 15 kwietnia 2002 r., poz. 715); 

 
2. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

zwi>zany z budow> odcinka napowietrznej linii 
elektroenergetycznej 110 kV WCgorzewo-Gicycko” 
uchwalony przez RadC Miejsk> w WCgorzewie uchwał>   
nr VI/47/99 z dnia 29 stycznia 1999 r. (Dziennik UrzCdowy 
Województwa WarmiMsko-Mazurskiego Nr 10 z dnia 
2 marca 1999 r., poz. 61). 

 
§ 11. Wykonanie uchwały powierza siC Burmistrzowi 

WCgorzewa. 
 
§ 12. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz>cy Rady  
Tomasz Wierzchowski 
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Zał>cznik nr 1 
do uchwały Nr XI/71/2011  
Rady Miejskiej w WCgorzewie  
z dnia 29 czerwca 2011 r. 
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Zał>cznik nr 2 
do uchwały Nr XI/71/2011  
Rady Miejskiej w WCgorzewie  
z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 

RozstrzygniCcie dotycz>ce zgodnoWci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium: 
 

dotyczy: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WCgorzewo-Zachód” 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. 
Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 
2011 r. Nr 32, poz. 159) stwierdza siC zgodnoWć „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WCgorzewo - 
Zachód” ze „Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy WCgorzewo”. 
 

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu: 
 

dotyczy: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WCgorzewo-Zachód” 
 

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 
2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, 
poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159) termin wnoszenia uwag do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego WCgorzewo - Zachód” wyznaczono do dnia 31 maja 2011 r. W wyznaczonym terminie wpłynCły do projektu 
dwie uwagi, które rozstrzyga siC w sposób nastCpuj>cyŚ 
 

Uwaga nr 1 
Data wpływu uwagi: 05.05.2011 
Nazwisko, imiC, adres: Mrozowski Andrzej (adres w aktach sprawy) 
Oznaczenie nieruchomoWci, której uwaga dotyczy: dz. 182/8 oraz 182/27 obrCb miasto WCgorzewo 
TreWć uwagi: 
dokonanie zmiany przeznaczenia na działalnoWć gospodarcz>, handel, usługi 
Ustalenia projektu planu dla nieruchomoWci, której uwaga dotyczy: 
MW.03 Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Przeznaczenie uzupełniaj>ce: usługi nieuci>cliwe 
realizowane w parterze budynku, parkingi. 
MU.06 Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa. Przeznaczenie uzupełniaj>ce: zabudowa usługowa nieuci>cliwa 
realizowana jako wbudowana lub w osobnym budynku, zabudowa gospodarcza i garacowa. 
RozstrzygniCcie: uwaga nieuwzglCdniona 
Uwagi: 
Na podstawie analizy ustaleM szczegółowych dla poszczególnych terenów elementarnych, uwagC uznaje siC za bezzasadn>. 
Działka 182/8, obrCb miasto WCgorzewo znajduje siC w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem MU.08 - 
tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, natomiast działka 182/27, obrCb miasto WCgorzewo znajduje siC w granicach 
terenu elementarnego MW.03 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Z uwagi na uwarunkowania konserwatorskie 
w granicach terenu elementarnego MW.03 usługi mocna lokalizować w parterze budynku, co uwzglCdnia c>dania 
składaj>cego uwagC. Ustalenia obu terenów elementarnych pozwalaj> na lokalizacjC szeroko rozumianych usług (w tym 
równiec prowadzenie działalnoWci gospodarczej oraz handlu). 
 

Uwaga nr 2 
Data wpływu uwagi: 16.05.2011 
Nazwisko, imiC, adres: Saulewicz Andrzej (adres w aktach sprawy) 
Oznaczenie nieruchomoWci, której uwaga dotyczy: 1085/1 obrCb miasto WCgorzewo 
TreWć uwagi: 
- oznaczenie działki jako terenu pod ochron> konserwatorsk> 
- kwalifikacja działki z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 
Oznaczenie nieruchomoWci, której dotyczy uwaga: dz.1058/1 obrCb miasto WCgorzewo 
Ustalenia projektu planu dla nieruchomoWci, której uwaga dotyczy: 
ZL.02 Tereny lasów 
RozstrzygniCcie: uwaga nieuwzglCdniona 
Uwagi: 
Zgodnie z ustaw> o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie miejscowym okreWla siC obowi>zkowo zasady 
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. Cały teren elementarny objCty jest prawn> ochron> konserwatorsk> w oparciu o 
art. 7 pkt. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków KL. WKZ 534/450/D/86 z dnia 12 marca 1986r. wpisuj>cej park dworski z otoczeniem do wojewódzkiego rejestru 
zabytków pod numerem rejestrowym A-1649. W zwi>zku z powycszym ustalenia planu dla przedmiotowego terenu stanowi> 
kontynuacjC uwarunkowaM konserwatorskich. Dodatkowo teren oznaczony jest w ewidencji gruntów i budynków jako Las (Ls 
IV) i nieuzasadnione jest wprowadzanie zabudowy. 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 112   Poz. 1849 i 1850 
 

- 7299 - 

RozstrzygniCcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy: 
 
dotyczy: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WCgorzewo-Zachód” 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. 
Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 
2011 r. Nr 32, poz. 159) rozstrzyga siC o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy ujCtych w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego WCgorzewo - Zachód” w sposób 
nastCpuj>cyŚ 
 

Lp. Nazwa zadania Okres i aródła finansowania 

1 urz>dzenie publicznych dróg gminnych (ulic) oznaczonych symbolem KD zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym 

2 budowa głównej sieci wodoci>gowej obsługuj>cej tereny zabudowy 
mieszkaniowej oraz mieszkaniowo-usługowej 

zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym 

3 budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej obsługuj>cej tereny zabudowy 
mieszkaniowej oraz mieszkaniowo-usługowej 

zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym 
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UCHWAŁA Nr IX/62/2011 

Rady Gminy Gietrzwałd 

z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie zmiany opłaty za Wwiadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez GminC Gietrzwałd. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i Nr 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 675 oraz z 2011 r. 
Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679) oraz art. 14 ust. 5 
ustawy z dnia 7 wrzeWnia 1991r. o systemie oWwiaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, 
Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, 
poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, 
poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, 
Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, 
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, 
poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. 
Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, 
Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, 
poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, 
poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, 
Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991) Rada Gminy 
Gietrzwałd uchwala, co nastCpujeŚ 

 
§ 1. W uchwale Nr XLVII/518/10 Rady Gminy z dnia 

12 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia opłaty za 
Wwiadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych 
przez GminC Gietrzwałd wprowadza siC nastCpuj>c> 
zmianCŚ  
§ 2, ust. 1. otrzymuje brzmienie:  
1. Za Wwiadczenia wykraczaj>ce poza podstawC 
programow> wychowania przedszkolnego ustala siC 
opłatC miesiCczn> w wysokoWci 10 % minimalnego 
wynagrodzenia za pracC, zwanego dalej minimalnym 
wynagrodzeniem, ustalanego kacdego roku przez RadC 
Ministrów. KwotC opłaty miesiCcznej zaokr>gla siC do 
pełnych złotych.  
§ 2, ust. 3 i 4. - skreWla siC. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi Gminy 

Gietrzwałd. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od 

daty ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
WarmiMsko-Mazurskiego, z moc> obowi>zuj>ca od dnia 
1 wrzeWnia 2011 r. 

 
Przewodnicz>cy Rady 

Jan Zalewski 
 

 
 
 
 
 


