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UCHWALA Nr 268/2008 RADY MIEJSKIEJ W K£ODAWIE

z dnia 19 grudnia 2008 r.

w sprawie upowa¿nienia Kierownika O�rodka Pomocy Spo³ecznej w K³odawie do podejmowania dzia³añ
wobec d³u¿ników alimentacyjnych

Na podstawie 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr
162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006 r Nr 17, poz. 128) Rada
Miejska w K³odawie uchwala, co nastêpuje:

§1. Upowa¿nia siê Kierownika O�rodka Pomocy Spo³ecz-
nej w K³odawie do za³atwiania indywidualnych spraw z zakre-

su administracji publicznej w czê�ci dotycz¹cej podejmowania
wobec d³u¿ników alimentacyjnych dzia³añ przewidzianych w
ustawie z dnia 7 wrze�nia 2007 r. o pomocy osobom upraw-
nionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378 z pó�n. zm.).

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi K³odawy.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹ca Rady
(-) Jadwiga Jaroniewska
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UCHWA£A Nr XX/163/08 RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE

z dnia 12 grudnia 2008 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sompolno obejmuj¹cego czê�æ miasta
Sompolno oraz czê�æ so³ectwa Sompolinek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.), art. 14
ust. 8, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z
2003 roku Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.), w zwi¹zku uchwa³¹
Nr IX/70/07 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 28 wrze�nia
2007 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sompol-
no obejmuj¹cego czê�æ miasta Sompolno oraz czê�æ so³ec-
twa Sompolinek, Rada Miejska w Sompolnie uchwala, co
nastêpuje:

DZIA£ I.

Przepisy ogólne

ROZDZIA£ 1

Zakres obowi¹zywania planu.

§1. 1. Stwierdza siê zgodno�æ ustaleñ projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Som-
polno obejmuj¹cego czê�æ miasta Sompolno oraz czê�æ so³ec-
twa Sompolinek w rejonie pomiêdzy obwodnic¹ miasta a
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ulic¹ Poln¹ i terenami kolejowymi z ustaleniami Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Sompolno uchwalonego uchwa³¹ Rady Miejskiej w
Sompolnie Nr XXXI/246/05 z dnia 20 maja 2005 r.

2. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego gminy Sompolno obejmuj¹cego czê�æ miasta Som-
polno oraz czê�æ so³ectwa Sompolinek, zwany dalej planem.

3. Plan sk³ada siê z czê�ci tekstowej, stanowi¹cej tre�æ
niniejszej uchwa³y, oraz z czê�ci graficznej, stanowi¹cej za³¹cz-
nik do uchwa³y.

4. Granice obszaru objêtego uchwa³¹ okre�lone zosta³y
na rysunku planu.

§2. Integraln¹ czê�æ uchwa³y stanowi¹ nastêpuj¹ce za-
³¹czniki:

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1;

2) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu, stanowi¹cy za³¹cznik nr 2;

3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy, oraz zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stano-
wi¹cy za³¹cznik nr 3.

§3. 1. Przedmiotem planu jest okre�lenie:

1) przeznaczenia terenu oraz linii rozgraniczaj¹cych tereny o
ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodaro-
wania;

2) zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego;

3) zasad ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

5) wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³towania przestrze-
ni publicznych;

6) parametrów i wska�ników kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabary-
tów obiektów i wska�ników intensywno�ci zabudowy;

7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiek-
tów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie
odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych a tak¿e
nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi;

8) szczegó³owych zasad podzia³u nieruchomo�ci;

9) szczegó³owych warunków zagospodarowania terenów oraz
ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;

10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów ko-
munikacji i infrastruktury technicznej;

11) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów;

12) stawek procentowych, na podstawie których ustala siê
op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s¹
ustaleniami planu:

1) granice obszaru objêtego planem;

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu i
ró¿nych zasadach zagospodarowania;

3) symbole literowe lub literowo � cyfrowe terenów;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu
wskazuj¹ stan prawny wynikaj¹cy z innych przepisów:

1) granica Goplañsko � Kujawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu

2) pas ochronny terenu wzd³u¿ napowietrznej linii elektro-
energetycznej �redniego napiêcia;

3) strefa ochrony sanitarnej cmentarza;

4) granica administracyjna miasta Sompolno.

4. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne u¿yte w rysunku
planu charakter informacyjny i nie stanowi¹ obowi¹zuj¹cych
ustaleñ planu:

1) pokazane na rysunku planu proponowane linie podzia³ów
geodezyjnych, stanowi¹ce wytyczn¹ do podzia³u na dzia³ki
budowlane, co oznacza, ¿e mo¿na dopu�ciæ inny podzia³
na dzia³ki budowlane o ile projekt podzia³u nieruchomo�ci
odpowiadaæ bêdzie ustaleniom dotycz¹cym sposobu po-
dzia³u na dzia³ki zawartym w ustaleniach szczegó³owych
dla danego terenu, spe³ni warunek zachowania ³adu prze-
strzennego oraz bêdzie zgody z przepisami odrêbnymi, w
szczególno�ci w zakresie gospodarki nieruchomo�ciami;

2) skupiska zieleni o charakterze krajobrazowym istniej¹ce i
proponowane uzupe³nienia.

4. Liniowe oznaczenia graficzne wyznaczaj¹ce granice
terenu objêtego planem, granice stref i obszarów, a biegn¹ce
na rysunku planu wzd³u¿ linii podzia³ów geodezyjnych lub linii
rozgraniczaj¹cych tereny, nale¿y traktowaæ jako oznaczenia
biegn¹ce po tych liniach.

5. Oznaczone w rysunku planu elementy graficzne wyni-
kaj¹ce z innych przepisów, w sytuacji zmiany stanu prawnego
mo¿na aktualizowaæ bez konieczno�ci zmiany planu.

§4. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:

1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalania dotycz¹ce
obszaru objêtego niniejsza uchwa³¹ zawarte w czê�ci
tekstowej i czê�ci graficznej uchwa³y;

2) rysunku planu � nale¿y przez to rozumieæ rysunek na mapie
w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y;

3) terenie � nale¿y przez to rozumieæ obszar wyznaczony
liniami rozgraniczaj¹cymi oraz okre�lony symbolem litero-
wym lub literowo - cyfrowym, na którym obowi¹zuje to
samo przeznaczenie i zasady zagospodarowania okre�lone
w ustaleniach planu;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê ograniczaj¹c¹ obszar, na którym dopuszcza siê wzno-
szenie budynków oraz okre�lonych w ustaleniach planu
rodzajów budowli naziemnych nie bêd¹cych liniami prze-
sy³owymi i sieciami uzbrojenia terenu, przed któr¹ w
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odleg³o�ci mniejszej w stosunku do drogi, nie wolno
lokalizowaæ nowych budynków lub rozbudowywaæ budyn-
ków istniej¹cych;

5) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy � nale¿y przez to rozumieæ
liniê wyznaczaj¹c¹ obowi¹zuj¹ce po³o¿enie najdalej wysu-
niêtej �ciany zewnêtrznej budynku w stosunku do drogi,
obowi¹zuj¹ca linia zabudowy dotyczy budynku o funkcji
podstawowej na danym terenie, w przypadku gdy budy-
nek nie jest usytuowany równolegle do drogi, obowi¹zu-
j¹ca linia zabudowy wyznacza po³o¿enie skrajnego naro¿-
nika budynku, na dzia³kach naro¿nych gdzie znajduj¹ siê
dwie linie zabudowy, jako obowi¹zuj¹c¹ nale¿y traktowaæ
jedna z nich;

6) dzia³ce budowlanej � nale¿y przez to rozumieæ nierucho-
mo�æ gruntow¹ lub dzia³kê gruntu, której wielko�æ, cechy
geometryczne, dostêp do drogi publicznej oraz istniej¹ce
lub projektowane wyposa¿enie w urz¹dzenia infrastruktu-
ry technicznej umo¿liwiaj¹ prawid³owe i racjonalne korzy-
stanie z budynków i urz¹dzeñ po³o¿onych lub projektowa-
nych na tej dzia³ce;

7) granicy dzia³ki budowlanej � nale¿y przez to rozumieæ
zewnêtrzn¹ granicê nieruchomo�ci gruntowej stanowi¹cej
dzia³kê budowlan¹;

8) froncie dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ t¹ granicê
dzia³ki budowlanej, która przylega do linii rozgranicza-
j¹cej drogi, z której odbywa siê g³ówny wjazd i wej�cie
na dzia³kê;

9) przeznaczeniu terenu - nale¿y przez to rozumieæ przezna-
czenie obiektów i cel zagospodarowania terenu s³u¿¹cy
ustalonemu przeznaczeniu;

10) przeznaczeniu obiektu � nale¿y przez to rozumieæ przezna-
czenie obiektu zgodnie z Polsk¹ Klasyfikacj¹ Obiektów
Budowlanych (PKOB)

11) przeznaczeniu podstawowym � nale¿y przez to rozumieæ
dominuj¹cy sposób zagospodarowania terenu oraz prze-
znaczenie obiektów wraz z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
której ustalenia obowi¹zuj¹ w ramach danego terenu, z
zastrze¿eniem mo¿liwo�ci sytuowania przeznaczenia do-
puszczalnego;

12) przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym lub dopuszczalnym � ro-
dzaje przeznaczenia, inne ni¿ podstawowe, które jedynie
uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe i
nie wystêpuj¹ samodzielnie na danym terenie;

13) us³ugach i zabudowie us³ugowej � nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj dzia³alno�ci oraz budynki i obiekty wraz z
zagospodarowaniem terenu, przeznaczone dzia³alno�æ
us³ugow¹ i handlow¹ w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji
Dzia³alno�ci (PKD);

14) zabudowie produkcyjnej - nale¿y przez to rozumieæ budyn-
ki i obiekty wraz z zagospodarowaniem terenu, przezna-
czone na dzia³alno�æ produkcyjn¹ w rozumieniu Polskiej
Klasyfikacji Dzia³alno�ci (PKD);

15) zabudowie magazynowej -nale¿y przez to rozumieæ bu-
dynki i obiekty magazynowe w rozumieniu Polskiej Klasy-
fikacji Obiektów Budowlanych (PKOB);

16) wska�niku powierzchni zabudowy do powierzchni dzia³ki -
nale¿y przez to rozumieæ stosunek sumy powierzchni
zabudowy obiektów budowlanych istniej¹cych i projekto-
wanych na dzia³ce, obliczonej zgodnie z Polsk¹ Norm¹, do
powierzchni dzia³ki, rozumianej jako dzia³ka budowlana w
my�l ustaleñ planu;

17) intensywno�ci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ stosu-
nek sumy powierzchni ca³kowitej obiektów budowlanych
istniej¹cych i projektowanych na dzia³ce, obliczonej zgod-
nie z Polsk¹ Norm¹, do powierzchni dzia³ki, rozumianej
jako dzia³ka budowlana w my�l ustaleñ planu;

18) powierzchni terenu biologicznie czynnej � nale¿y przez to
rozumieæ powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ w rozu-
mieniu rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ bu-
dynki i ich usytuowanie;

19) obiektach i urz¹dzeniach towarzysz¹cych - nale¿y przez to
rozumieæ obiekty i urz¹dzenia technicznego wyposa¿enia i
infrastruktury technicznej, zaplecze parkingowe i gara¿owe
(trwale zwi¹zane z gruntem) oraz inne urz¹dzenia pe³ni¹ce
s³u¿ebn¹ rolê wobec przeznaczenia podstawowego;

20) urz¹dzeniu pomocniczym - nale¿y przez to rozumieæ wy-
posa¿enie techniczne dróg, miejsca parkingowe, a tak¿e
oznakowanie s³u¿¹ce organizacji ruchu drogowego, ekra-
ny akustyczne, urz¹dzenia ochrony przeciwpo¿arowej i
obrony cywilnej, urz¹dzenia s³u¿¹ce informacji o terenie,
a tak¿e wiaty przystankowe, kioski uliczne oraz ogólnodo-
stêpne automaty telefoniczne;

21) obiekcie obs³ugi technicznej - nale¿y przez to rozumieæ
podziemn¹ infrastrukturê techniczn¹, która w szczególno�ci
s³u¿y odprowadzaniu �cieków, dostarczaniu wody, ciep³a,
energii elektrycznej, gazu, podziemn¹ infrastrukturê tele-
techniczn¹ a tak¿e stacje transformatorowe, obiekty prze-
pompowni �cieków, urz¹dzenia melioracji, zorganizowane
miejsca zbiórki segregowanych odpadów komunalnych;

22) budowli s³u¿¹cej reklamie - nale¿y przez to rozumieæ
wolnostoj¹cy trwale zwi¹zany z gruntem obiekt reklamo-
wy, który nie jest budynkiem w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane;

23) urz¹dzeniu s³u¿¹cym reklamie � nale¿y przez to rozumieæ
obiekt nie zwi¹zany na trwale z gruntem s³u¿¹cy reklamie;

24) przedsiêwziêciach mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
�rodowisko � nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcia
okre�lone w przepisach szczególnych i odrêbnych;

25) us³ugach nieuci¹¿liwych i produkcji nieuci¹¿liwej - nale¿y
przez to rozumieæ us³ugi i dzia³alno�æ produkcyjn¹, które
nie nale¿¹ do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-
waæ na �rodowisko w rozumieniu ustawy Prawo ochrony
�rodowiska, nie powoduj¹ ponadnormatywnego ha³asu,
wibracji, promieniowania, zanieczyszczenia powietrza i
gleb wód powierzchniowych i podziemnych, ustalonych
przepisami szczególnymi, których oddzia³ywanie mierzone
zgodnie z przepisami odrêbnymi nie przekracza swym
zasiêgiem granic w³asno�ci terenu oraz nie wymaga pracy
w porze nocnej ani sta³ej (wiêkszej ni¿ 2 krotnej w ci¹gu
doby) obs³ugi transportowej;
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16) us³ugach uci¹¿liwych i produkcji uci¹¿liwej - nale¿y przez
to rozumieæ us³ugi i dzia³alno�æ produkcyjn¹ zaliczane do
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodo-
wisko w rozumieniu ustawy Prawo ochrony �rodowiska

27) odpadach niebezpiecznych � nale¿y przez to rozumieæ
odpady zaliczone do niebezpiecznych zgodnie z przepisa-
mi ustawy o odpadach

28) dachu spadowym - nale¿y przez to rozumieæ dach o
pochy³ych g³ównych po³aciach dachowych, którego spo-
sób ukszta³towania i spadek okre�lono w ustaleniach
szczegó³owych dla poszczególnych terenów;

29) dachu p³askim, nale¿y przez to rozumieæ przekrycie obiektu
o spadku nie przekraczaj¹cym 5o;

30) kalenicy dachu � nale¿y przez to rozumieæ poziom¹ kra-
wêd� za³amania po³aci dachu spadowego;

31) kolorach jaskrawych, ostrych i ra¿¹cych � nale¿y przez to
rozumieæ kolory nienaturalne, odbierane powszechnie jako
�le dobrane, nie pasuj¹ce do budynku lub otoczenia, takie
jak np. fioletowy, ró¿owy, intensywny niebieski, jaskrawa
czerwieñ, ostra zieleñ, a tak¿e kolory �le zestawione, nie
pasuj¹ce do siebie wzajemnie, jak np. zielony z czerwonym,
¿ó³ty lub pomarañczowy z fioletem lub niebieskim itp.;

32) przepisach szczególnych i odrêbnych � nale¿y przez to
rozumieæ inne �ród³a prawa, obowi¹zuj¹ce w na terenie
gminy, województwa czy kraju, nadrzêdne w stosunku do
uchwa³y lub obowi¹zuj¹ce niezale¿nie od niej, w szczegól-
no�ci aktualne w momencie realizacji uchwa³y przepisy
ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy bran¿owe
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikaj¹ce z
prawomocnych decyzji administracyjnych.

DZIA£ II.

Ustalenia ogólne

ROZDZIA£ 2.

Ustalenia ogólne dotycz¹ce przeznaczenia terenu.

§5. Ustala siê nastêpuj¹ce rodzaje przeznaczenia dla po-
szczególnych terenów wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cy-
mi i oznaczonych odpowiednio symbolami literowymi:

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
zabudowy us³ugowej;

3) MR/MN/U - tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej
jednorodzinnej i zabudowy us³ugowej

4) U - tereny zabudowy us³ugowej;

5) U/P - tereny zabudowy us³ugowej oraz obiektów produk-
cyjnych, sk³adów i magazynów;

6) US - tereny sportu i rekreacji;

7) ZP- tereny zieleni towarzysz¹cej;

8) WS/ZP � teren rowów z pasem zieleni towarzysz¹cej;

9) KD-L - teren dróg publicznych � droga lokalna;

10) KD-D - teren dróg publicznych � droga dojazdowa;

11) KD � PJ - teren dróg publicznych � droga pieszo-jezdna;

12) KD � PR/IT - teren ogólnodostêpnych dróg pieszo-rowero-
wych i urz¹dzeñ liniowej infrastruktury technicznej;

13) E - tereny elektroenergetyki - stacja transformatorowa.

ROZDZIA£ 3.

Ustalenia ogólne dotycz¹ce zasad ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego.

§6. Zagospodarowanie terenu oraz wszelka jego zabudo-
wa pod wzglêdem funkcjonalnym i przestrzennym powinna
uwzglêdniaæ:

1) wymagania ³adu przestrzennego, w tym urbanistyki i
architektury;

2) walory architektoniczne i krajobrazowe;

3) wymagania ochrony �rodowiska, w tym gospodarowania
wodami i ochrony gruntów rolnych i le�nych;

4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej;

5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeñstwa ludzi i
mienia, a tak¿e potrzeby osób niepe³nosprawnych;

6) walory ekonomiczne przestrzeni;

7) prawo w³asno�ci;

8) potrzeby obronno�ci i bezpieczeñstwa pañstwa;

9) potrzeby interesu publicznego;

10) wymagania przepisów odrêbnych oraz Polskich Norm

§7. 1. Now¹ zabudowê nale¿y sytuowaæ w uwzglêdnie-
niem ustaleñ ogólnych planu oraz ustaleñ szczegó³owych dla
danego terenu.

2. W stosunku do zabudowy istniej¹cej, ustala siê prawo
jej dotychczasowego u¿ytkowania i wykonywania remontów.
W przypadku przebudowy, dobudowy, nadbudowy, rozbudo-
wy lub zmiany sposobu u¿ytkowania, nale¿y stosowaæ usta-
lenia niniejszego planu.

3. Do czasu przeznaczenia terenu na cele odpowiadaj¹ce
ustaleniom planu, dopuszcza siê dotychczasowy sposób u¿yt-
kowania i zagospodarowania terenu, jednak bez prawa budo-
wy nowych obiektów niezgodnych z ustaleniami planu.

4. W stosunku do istniej¹cych obiektów i budynków lub
ich czê�ci, nie spe³niaj¹cych swym po³o¿eniem ustalonych w
planie nieprzekraczalnych linii zabudowy, dopuszcza siê ich
remonty, a w przypadku przebudowy, rozbudowy, nadbudo-
wy lub odbudowy nale¿y zastosowaæ siê do nieprzekraczal-
nych linii zabudowy okre�lonych w niniejszym planie.

5. Dla ka¿dej dzia³ki budowlanej nale¿y zapewniæ do-
stêp do drogi publicznej. Dojazd i doj�cie powinny prowa-
dziæ bezpo�rednio z drogi publicznej. Warunkowo dopusz-
cza siê dojazd i doj�cie do dzia³ki budowlanej za pomoc¹
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drogi wewnêtrznej lub poprzez ustanowienie s³u¿ebno�ci
drogowej w sposób okre�lony w dalszych ustaleniach
mniejszego planu. W przypadku geodezyjnego wydzielenia
drogi wewnêtrznej stanowi¹cej dojazd do dzia³ek budowla-
nych, warunkiem jest jej szeroko�æ na co najmniej 6m.
Minimalna szeroko�æ dzia³ki pomiêdzy liniami rozgranicza-
j¹cymi w miejscu przeznaczonym na dojazd do budynku,
lub szeroko�æ pasa terenu niezbêdnego dla ustalenia s³u-
¿ebno�ci drogowej na dzia³ce s¹siedniej, powinna wynosiæ
co najmniej 4,5 m.

6. Powierzchniê biologicznie czynn¹ dzia³ki budowlanej
nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹ trójstopniow¹, od strony
frontowej granicy dzia³ki z pasem drogowym dróg publicz-
nych i innych przestrzeni publicznych, zieleñ powinna mieæ
charakter ozdobny.

7. Miejsca postojowe w ilo�ci minimalnej okre�lonej w
ustaleniach planu, inwestor zobowi¹zany jest zapewniæ w
granicach terenu, do którego posiada tytu³ prawny.

8. Na poszczególnych terenach oznaczonych w planie,
dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
s³u¿¹cej celom publicznym zgodnie z przepisami odrêbnymi
i w uzgodnieniu z w³a�cicielem terenu.

9. Projektowana na dzia³ce inwestycja nie mo¿e pogor-
szyæ warunków u¿ytkowania s¹siednich nieruchomo�ci.

10. Na terenach przeznaczonych na cele zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych MN oraz MN/U
zabrania siê lokalizowania przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹-
co oddzia³ywaæ na �rodowisko, dla których ustalono obo-
wi¹zek sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �rodowi-
sko. Ograniczenie to nie dotyczy miejskiej infrastruktury
technicznej s³u¿¹cej zaspokojeniu potrzeb zbiorowych miesz-
kañców.

11. Na ka¿dej dzia³ce budowlanej mo¿na usytuowaæ nie
wiêcej ni¿ jeden obiekt s³u¿¹cy reklamie. Je�li szeroko�æ
dzia³ki w pasie przyleg³ym do drogi publicznej przekracza 25
m, dopuszcza siê usytuowanie wiêcej ni¿ jednego obiektu
reklamowego, lecz nie wiêcej ni¿ 1 obiekt na ka¿de 20 m
szeroko�ci dzia³ki. Wysoko�æ obiektów reklamowych mo¿e
przekraczaæ maksymaln¹ wysoko�æ budynków dopuszczon¹
ustaleniami planu dla danego terenu o nie wiêcej ni¿ 20%,
ograniczenie to nie dotyczy masztów flagowych.

12. Zakazuje siê dla obszaru objêtego ustaleniami planu:

- lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych,

- lokalizacji otwartych placów sk³adowych na terenach zabu-
dowy mieszkaniowej,

- lokalizacji sk³adów oraz obiektów zwi¹zanych ze sk³adowa-
niem, gospodarczym wykorzystaniem i utylizacj¹ odpa-
dów niebezpiecznych,

- budowy zbiorników na gnojowicê oraz p³yt gnojowych,

- hodowli zwierz¹t i zak³adania gospodarstw hodowlanych,

- lokalizowania wolnostoj¹cych masztów antenowych stacji
bazowych telefonii komórkowej, umieszczania na obiek-
tach anten wy¿szych ni¿ 3 m,

- budowy elektrowni wiatrowych,

- sytuowania obiektów stanowi¹cych przeszkody lotnicze o
wysoko�ci przekraczaj¹cej 50 m,

- podzia³ów nieruchomo�ci sprzecznych z ustaleniami ni-
niejszego planu oraz zasad¹ ³adu przestrzennego i urbani-
stycznego,

- wydzielania dzia³ek nie maj¹cych dostêpu do drogi pu-
blicznej, za wyj¹tkiem sytuacji, gdy s³u¿y ono regulacji
granic lub powiêkszeniu dzia³ki, maj¹cej dostêp do drogi
publicznej.

ROZDZIA£ 4.

Ustalenia ogólne w zakresie zasad ochrony �rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

§8. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania
terenów wynikaj¹ce w zakresie ochrony przyrody:

1) W czasie prowadzonych robót budowlanych wymagana
jest ochrona elementów przyrodniczych znajduj¹cych siê
w terenie inwestycji, w przypadku, gdy ich ochrona nie jest
mo¿liwa, nale¿y podj¹æ dzia³ania maj¹ce na celu naprawie-
nie szkód, w szczególno�ci przez kompensacjê przyrod-
nicz¹.

2) Na powierzchniach biologicznie czynnych w granicach
dzia³ek, nale¿y stosowaæ nasadzenia w postaci zieleni
trójstopniowej niskiej, �redniowysokiej i wysokiej o cha-
rakterze ozdobnym, izolacyjnym i rekreacyjnym, w tym
tak¿e zieleñ zimozielon¹.

3) Nale¿y utrzymywaæ we w³a�ciwym stanie i konserwowaæ
istniej¹ce zadrzewienia oraz stosowaæ nowe nasadzenia
zgodne z typem siedliska.

4) Z wzglêdu na po³o¿enie czê�ci terenu objêtego planem
w granicach Goplañsko-Kujawskiego obszaru chronio-
nego krajobrazu, ustanowionego uchwa³¹ nr 53 Woje-
wódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia
1986 r. w sprawie ustalenia obszarów chronionego
krajobrazu na terenie województwa koniñskiego i zasad
korzystania z tych terenów, obowi¹zuj¹c¹ nadal na mocy
Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24
marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejsco-
wego obowi¹zuj¹cych na terenie Województwa Wielko-
polskiego, przedsiêwziêcia realizowane na tym obszarze
nie mog¹ byæ sprzeczne z celami ochrony ustanowiony-
mi dla tego obszaru oraz przepisami prawa w zakresie
ochrony przyrody.

§9. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania
terenów wynikaj¹ce z zasad ochrony �rodowiska i krajobrazu
kulturowego:

1) Obiekty budowlane przeznaczone na pobyt ludzi nale¿y
lokalizowaæ poza zasiêgiem ponadnormatywnych uci¹¿li-
wo�ci, takich jak ha³as, drgania, wibracje, zanieczyszczenie
powietrza, promieniowanie elektromagnetyczne okre�lo-
nych w przepisach odrêbnych. Sytuowanie obiektów w
mniejszej odleg³o�ci dopuszcza siê pod warunkiem zasto-
sowania przez inwestorów �rodków technicznych zmniej-
szaj¹cych uci¹¿liwo�ci do poziomu dopuszczalnego.
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2) Oddzia³ywanie prowadzonej dzia³alno�ci nie mo¿e prze-
kraczaæ warto�ci dopuszczalnych poza granic¹ terenu, do
którego inwestor posiada tytu³ prawny.

3) Dopuszczalne poziomy ha³asu na terenach o oznaczonych
w planie symbolem MN nale¿y przyjmowaæ jak dla tere-
nów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a na tere-
nach oznaczonych MN/U oraz RP/MN/U jak dla terenów
mieszkaniowo � us³ugowych, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi.

4) Tereny oznaczone w planie symbolem P/U, U i US nie
wymagaj¹ traktowania jako chronione pod wzglêdem aku-
stycznym.

5) Je¿eli na terenach oznaczonych w planie symbolami US,
U, U/P, przeznaczonych na cele us³ug, dzia³alno�ci produk-
cyjnej, sk³adów i magazynów, zostanie zlokalizowana jako
funkcja uzupe³niaj¹ca, funkcja mieszkaniowa, lub budynki
zwi¹zane ze sta³ym albo czasowym pobytem dzieci i
m³odzie¿y, w celu ochrony przed ponadnormatywnym
ha³asem, nale¿y zastosowaæ rozwi¹zania techniczne za-
pewniaj¹ce wymagane przepisami odrêbnymi warunki
akustyczne w budynkach.

6) Na dzia³kach po³o¿onych w 50 - metrowej strefie ochrony
sanitarnej cmentarza, nie nale¿y lokalizowaæ obiektów
mieszkalnych, us³ug zwi¹zanych z gastronomi¹ i handlem
artyku³ami ¿ywno�ciowymi oraz zak³adów produkuj¹cych
i przechowuj¹cych artyku³y ¿ywno�ciowe.

7) Z uwagi na po³o¿enie ca³ego obszaru objêtego planem w
zasiêgu G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP
151) Zbiornik Turek�Konin�Ko³o, wszelkie dzia³ania na tym
terenie powinny mieæ na uwadze ochronê zasobów wód
podziemnych przez zagro¿eniami i zabezpieczenie przez
degradacj¹, w tym celu nale¿y prowadziæ ochronê czynna
i biern¹ zbiornika, przede wszystkim poprzez stosowanie
na terenach zabudowy systemów kanalizacji zbiorowej
zarówno sanitarnej jak i deszczowej. Obowi¹zuje zakaz
odprowadzania nieczyszczonych �cieków do gruntu i wód
gruntowych.

§10. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady gospodarki odpadami:

1) Na obszarze objêtym planem w zakresie gospodarowania
odpadami obowi¹zuj¹ zasady okre�lone w przepisach od-
rêbnych oraz przepisach gminnych.

2) odpady powinny byæ w pierwszej kolejno�ci poddane
odzyskowi, a je¿eli jest on niemo¿liwy z przyczyn techno-
logicznych, lub jest nieuzasadniony z przyczyn ekologicz-
nych lub ekonomicznych, to odpady te nale¿y unieszkodli-
wiaæ w sposób zgodny z wymaganiami ochrony �rodowi-
ska oraz planami gospodarki odpadami

3) Gospodarkê odpadami zaliczanymi do niebezpiecznych,
nale¿y prowadziæ zgodnie z przepisami odrêbnymi.

4) Masy ziemne, przemieszczane w trakcie prowadzonych
prac ziemnych, nale¿y wykorzystaæ do niwelacji terenu w
miejscu realizacji inwestycji. Masy ziemne, których inwe-
stor nie jest w stanie zagospodarowaæ we w³asnym zakre-
sie, nale¿y traktowaæ jako odpad, a sposób postêpowania
z nimi wymaga od wytwórcy odpadów wykonania obo-
wi¹zków okre�lonych w ustawie o odpadach.

§11. 1. Wyznacza siê pas ochronny terenu wzd³u¿ napo-
wietrznej linii elektroenergetycznej �redniego napiêcia 15kV,
o szeroko�ci mierzonej poziomo od skrajnych przewodów linii
nie mniejszej ni¿ 5 m w obu kierunkach, w którym planowanie
i wykonywanie robót budowlanych ograniczone jest przepisa-
mi w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy. W stosunku do
napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napiêcia,
wymagane jest zachowanie odleg³o�ci 3 m od skrajnego
przewodu linii w sposób analogiczny.

2. W ustalonym pasie ochronnym linii elektroenerge-
tycznej, musi zawieraæ siê ewentualne ponadnormatywne
oddzia³ywanie linii, wynikaj¹ce z przepisów z zakresu ochrony
�rodowiska.

3. Skablowanie linii napowietrznych znosi ustalone sze-
roko�ci pasów ochronnych.

ROZDZIA£ 5.

Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej

§12. Na obszarze objêtym planem, nie wystêpuj¹ obiekty
zabytkowe, brak te¿ rozpoznanych reliktów archeologicznych,
jednak w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na
obiekty co do których istnieje przypuszczenie, i¿ s¹ one
zabytkami archeologicznymi � nale¿y wstrzymaæ roboty i
niezw³ocznie powiadomiæ odpowiednie organy ochrony za-
bytków.

ROZDZIA£ 6.

Ustalenia dotycz¹ce wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznych

§13. 1. Przestrzenie publiczne ustalone niniejszym pla-
nem, nale¿y zagospodarowaæ w sposób odpowiadaj¹cy po-
trzebom spo³ecznym mieszkañców oraz zgodnie z przepisami
odrêbnymi.

2. Ustala siê przeznaczenie na cele publiczne nastêpuj¹-
cych terenów:

a) KD-L - teren dróg publicznych � droga lokalna;

b) KD-D - teren dróg publicznych � droga dojazdowa;

c) KD � PJ - teren dróg publicznych � droga pieszo-jezdna;

d) KD � PR/IT - teren ogólnodostêpnych dróg pieszo-rowero-
wych i urz¹dzeñ liniowej infrastruktury technicznej;

e) E - tereny elektroenergetyki - stacja transformatorowa.

3. Przewiduje siê prawo pierwszeñstwa w przeznaczeniu
na cele publiczne terenów:

a) US - tereny sportu i rekreacji;

b) ZP- tereny zieleni towarzysz¹cej.

4. Na terenach stanowi¹cych przestrzeñ publiczn¹ do-
puszcza siê lokalizacje obiektów malej architektury oraz obiek-
tów reklamowych w sposób nie stwarzaj¹cy kolizji w stosunku
do przeznaczenia podstawowego terenu, uk³adu komunikacyj-
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nego i sieci infrastruktury technicznej. Obiekty ma³ej architek-
tury oraz obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce reklamie powinny mieæ
estetyczny wygl¹d a ich wielko�æ nie mo¿e byæ dysharmonijna
w stosunku do otoczenia. Usytuowanie obiektu wymaga
zgody w³a�ciciela lub zarz¹dcy terenu. Budowle i urz¹dzenia
s³u¿¹ce reklamie mo¿na lokalizowaæ w liniach rozgraniczaj¹-
cych pas drogowy dróg publicznych w sposób nie utrudnia-
j¹cy ruchu, za zgod¹ zarz¹dcy drogi.

5. Maksymalna wysoko�æ obiektu reklamowego nie mo¿e
przekraczaæ o wiêcej ni¿ 20% wysoko�ci obiektów ustalonej
dla danego terenu funkcjonalnego, je�li na terenie gdzie ma
byæ umieszczona, plan nie okre�la wysoko�ci obiektów, nale¿y
j¹ odnie�æ do terenu s¹siedniego. Ograniczenie wysoko�ci nie
dotyczy masztów flagowych.

6. Na terenach publicznych dopuszcza siê lokalizacje
obiektów tymczasowych zgodnych z funkcj¹ terenu ustalon¹
planem, w tym ma³ych przeno�nych obiektów handlowo -
us³ugowych.

7. W obszarach przestrzeni publicznych dopuszcza siê
lokalizacjê obiektów ma³ej architektury, urz¹dzeñ technicz-
nych, ci¹gów pieszych i �cie¿ek rowerowych oraz zieleni o ile
nie stoi to w sprzeczno�ci z pozosta³ymi ustaleniami planu.

8. Wprowadza siê zakaz sytuowania obiektów szpec¹-
cych otoczenie w odczuciu spo³ecznym ogó³u mieszkañców
oraz stawiania konstrukcji zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu ludzi
i mienia. Obiekty nie u¿ytkowane, zdewastowane, zniszczone
oraz nieaktualne reklamy nale¿y niezw³ocznie demontowaæ.

9. Wprowadza siê zakaz stosowania ogrodzeñ z prefabry-
kowanych przêse³ betonowych oraz materia³ów odpadowych od
strony pasa drogowego ulic i innych przestrzeni publicznych.

ROZDZIA£ 7.

Parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu

§14. 1. Parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, linie zabudowy, gabaryty
obiektów oraz wska�niki intensywno�ci zabudowy dla po-
szczególnych terenów odpowiednio do rodzaju przeznaczenia
okre�lonego symbolem literowo � cyfrowym, nale¿y przyjmo-
waæ zgodnie z ustaleniami szczegó³owymi zawartymi Dziale III
pt. Ustalenia szczegó³owe dla poszczególnych terenów.

2. Ustalenia szczegó³owe dla wybranego rodzaju prze-
znaczenia nale¿y rozpatrywaæ i stosowaæ ³¹cznie z ustaleniami
ogólnymi planu.

ROZDZIA£ 8.

Ustalenia dotycz¹ce sposobu zagospodarowania terenów
i obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podsta-

wie odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych,
a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi

oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych

§15. 1. Obszar objêty planem znajduje siê w granicach
terenu górniczego Lubstów, z tego wzglêdu prace budowlane

nale¿y projektowaæ i realizowaæ z uwzglêdnieniem warunków
geotechnicznych dotycz¹cych bezpieczeñstwa ich posadowie-
nia oraz zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górni-
czego.

2. Obszar objêty planem nie znajduje siê na terenach
zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych ani na terenach
zagro¿onych powodzi¹, z tego wzglêdu wymagañ szczegól-
nych w tym zakresie nie ustala siê.

ROZDZIA£ 9.

Szczegó³owe zasady scalania i podzia³u nieruchomo�ci

§16. 1. Podzia³ nieruchomo�ci na dzia³ki budowlane musi
odpowiadaæ zasadom ³adu przestrzennego i urbanistycznego.
W tym celu zaleca siê podzia³ zgodny z wytycznymi zawartymi
w rysunku planu.

2. Przy podziale nieruchomo�ci nale¿y stosowaæ siê do
zasad i warunków okre�lonych w ustaleniach niniejszego
planu, w tym do ustaleñ dotycz¹cych szeroko�ci i wielko�ci
dzia³ek, zawartych w Dziale III pt. Ustalenia szczegó³owe
dotycz¹ce przeznaczenia terenów i zasad ich zagospodarowa-
nia.

3. Pokazane na rysunku planu proponowane linie po-
dzia³ów geodezyjnych, stanowi¹ wytyczn¹ do podzia³u na
dzia³ki budowlane, co oznacza, ¿e mo¿na dopu�ciæ inny po-
dzia³ na dzia³ki budowlane, o ile projekt podzia³u nieruchomo-
�ci bêdzie zgodny z pozosta³ymi ustaleniami planu, z przepi-
sami odrêbnymi, w szczególno�ci w zakresie gospodarki
nieruchomo�ciami oraz spe³ni warunek zachowania ³adu prze-
strzennego.

4. Je�li organ w³a�ciwy w sprawie zatwierdzenia podzia-
³u nieruchomo�ci stwierdzi, ¿e projekt podzia³u nieruchomo�ci
jest sprzeczny z zasadami ³adu przestrzennego i urbanistycz-
nego przyjêtymi w niniejszym planie, podzia³ nale¿y uznaæ za
niezgodny z planem.

5. Podzia³ nieruchomo�ci dopuszczalny jest tylko pod wa-
runkiem, ¿e dla ka¿dej dzia³ki budowlanej zostanie zapewniony
dostêp do drogi publicznej. Dostêp do drogi publicznej, rozumia-
ny jako doj�cie i dojazd, powinien prowadziæ bezpo�rednio z
drogi publicznej. Warunkowo dopuszcza siê dojazd i doj�cie do
dzia³ki budowlanej za pomoc¹ drogi wewnêtrznej lub poprzez
ustanowienie s³u¿ebno�ci drogowej o ile bêdzie zgodny z pozo-
sta³ymi ustaleniami planu i przepisami odrêbnymi.

6. Przy dokonywaniu nowych podzia³ów na dzia³ki bu-
dowlane, za dostêp do drogi publicznej nie nale¿y traktowaæ
dostêpu do pasa drogowego drogi wojewódzkiej.

7. Szeroko�æ wydzielanej geodezyjnie drogi wewnêtrz-
nej, zapewniaj¹cej doj�cie i dojazd do dzia³ki budowlanej lub
grupy dzia³ek budowlanych, powinna wynosiæ co najmniej
6 m.

8. Szeroko�æ pasa terenu przeznaczonego na dojazd i
doj�cie do budynku i urz¹dzeñ z nim zwi¹zanych w przypadku
dzia³ki o nieregularnym kszta³cie, lub szeroko�æ pasa terenu
niezbêdnego dla ustalenia s³u¿ebno�ci drogowej na dzia³ce
s¹siedniej, powinna wynosiæ co najmniej 4,5 m.
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9. Linie podzia³ów geodezyjnych na dzia³ki budowlane
nale¿y prowadziæ w miarê mo¿liwo�ci prostopadle do linii
rozgraniczaj¹cej pas drogowy, z tolerancj¹ +/- 10o. Dopuszcza
siê inny kierunek linii podzia³u geodezyjnego, o ile bêd¹
przebiega³y równoleg³e do istniej¹cych granic.

10. Dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek zgodnie z zasadami
zawartymi w ustaleniach niniejszego planu oraz w oparciu o
przepisy odrêbne z zakresu gospodarki nieruchomo�ciami.

11. Zabrania siê wydzielania nowych dzia³ek budowla-
nych o mniejszej powierzchni i mniejszej szeroko�ci ni¿ usta-
lona dla danego terenu, chyba, ¿e wydzielona dzia³ka przezna-
czona bêdzie na powiêkszenie s¹siedniej nieruchomo�ci lub
s³u¿yæ bêdzie regulacji granic.

12. Niezale¿nie od ustalonych zasad podzia³u, dopuszcza
siê wydzielenie dzia³ek pod lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej s³u¿¹cej celom publicznym o ile bêdzie to uzasad-
nione wzglêdami technicznymi, spo³ecznymi i za zgod¹ w³a-
�ciciela terenu.

§17.Nie ustala siê obowi¹zku przeprowadzania scaleñ i
podzia³ów nieruchomo�ci na obszarze objêtym planem.

ROZDZIA£ 10.

Ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji oraz zasady obs³ugi

w zakresie infrastruktury technicznej.

§18. Ustala siê nastêpuj¹ce ogólne zasady obs³ugi w
zakresie infrastruktury technicznej:

1) Sieci uzbrojenia technicznego mo¿na sytuowaæ w liniach
rozgraniczaj¹cych dróg wyznaczonych w planie, w tym
tak¿e dróg pieszych i rowerowych, w uzgodnieniu z w³a-
�cicielem terenu,

2) W uzasadnionych wzglêdami technicznymi b¹d� bezpie-
czeñstwa przypadkach, dopuszcza siê usytuowanie wybra-
nych elementów sieci poza liniami rozgraniczaj¹cymi dróg,
ci¹gów pieszych i rowerowych

3) W uzasadnionych wzglêdami technicznymi sytuacjach
dopuszcza siê lokalizacjê naziemnych kubaturowych urz¹-
dzeñ infrastruktury technicznej, w granicach jednostek
terenowych, przeznaczonych na inne funkcje,

4) Do urz¹dzeñ infrastruktury technicznej nale¿y zapewniæ
niezbêdny do ich utrzymania dostêp, w przypadku zaist-
nienia konfliktu pomiêdzy obiektami sieciowymi a projek-
towanym zainwestowaniem terenu, dopuszcza siê prze³o-
¿enie, przebudowê lub skablowanie w przypadku sieci
elektroenergetycznych, w uzgodnieniu z ich zarz¹dc¹.

5) Sieci infrastruktury technicznej realizowane jako sieci pu-
bliczne nale¿y prowadziæ przez tereny przeznaczone na
cele publiczne, tak¿e w pasie drogowym dróg publicznych
zgodnie z warunkami technicznymi i przepisami odrêbny-
mi. Dopuszcza siê prowadzenie sieci infrastruktury tech-
nicznej przez inne tereny za zgod¹ ich w³a�cicieli.

6) Usytuowanie urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicz-
nej w stosunku do innych obiektów i urz¹dzeñ, powinno

uwzglêdniaæ docelow¹ zabudowê i zagospodarowanie
dzia³ki o funkcji podstawowej ustalonej planem.

7) Nie nale¿y przewidywaæ nowych sieci uzbrojenia terenu
nie zwi¹zanych z drog¹, w pasie drogowym drogi woje-
wódzkiej (droga nr 266 znajduje siê poza granicami planu).
Ewentualn¹ zgodê na odstêpstwo mo¿e wyraziæ zarz¹dca
drogi.

8) W celach konserwacyjnych i remontowych wzd³u¿ rowów
melioracyjnych nale¿y pozostawiæ pas terenu o szeroko�ci
3 m wolny od wszelkiej zabudowy i nasadzeñ zieleni
wysokiej z wyj¹tkiem istniej¹cego drzewostanu.

§19. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w wodê:

1) Zaopatrzenie terenu w wodê nale¿y projektowaæ wy³¹cznie
z sieci miejskiej.

2) Budowê i rozbudowê rozdzielczej sieci wodoci¹gowej
nale¿y przewidzieæ w uk³adach pier�cieniowych, zapewnia-
j¹cych ci¹g³o�æ dostawy wody do odbiorców.

3) Na sieci wodoci¹gowej nale¿y przewidzieæ hydranty prze-
ciwpo¿arowe odpowiednio do przepisów odrêbnych.

4) Nie przewiduje siê budowy studni g³êbinowych i innych
indywidualnych ujêæ wody, z wyj¹tkiem ujêæ dla zasilania
awaryjnego.

§20. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady odprowadzania �cieków:

1) �cieki bytowe i komunalne nale¿y odprowadzaæ poprzez
istniej¹c¹ i projektowan¹ miejsk¹ siec kanalizacyjn¹ z
odprowadzeniem do istniej¹cej w Sompolnie oczyszczalni
�cieków.

2) Na terenach pozbawionych systemów kanalizacji zbioro-
wej, dopuszcza siê czasowo odprowadzanie �cieków byto-
wych do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych i syste-
matyczny wywóz do punktu zlewnego przy oczyszczalni
�cieków w Sompolnie. Nie przewiduje siê przydomowych
oczyszczalni �cieków.

3) �cieki pochodzenia przemys³owego i technologicznego przed
ich odprowadzeniem nale¿y oczy�ciæ na terenie w³asnym
inwestora odpowiednio do przepisów odrêbnych.

4) Teren, na którym mo¿e doj�æ do zanieczyszczenia po-
wierzchni substancjami ropopochodnymi lub innymi sub-
stancjami chemicznymi, w szczególno�ci tereny przemys³o-
we, sk³adowe, bazy transportowe, a tak¿e parkingi powy¿ej
0,1 ha nale¿y utwardziæ i skanalizowaæ, odpowiednio do
obowi¹zuj¹cych w tym zakresie przepisów odrêbnych.

5) Wody opadowe zanieczyszczone substancjami chemicz-
nymi lub ropopochodnymi musz¹ byæ oczyszczone na
terenie w³asnym inwestora przed odprowadzeniem ich
do odbiornika.

6) Dla odprowadzenia wód opadowych z terenu ulic zaleca
siê budowê miejskiej kanalizacji deszczowej.

§21. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w ener-
giê elektryczn¹:

1) Zasilanie w energiê elektryczn¹ przewiduje siê z istniej¹cej
i projektowanej sieci elektroenergetycznej, na warunkach
uzgodnionych z zarz¹dc¹ sieci,
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2) Na terenie, gdzie wyst¹pi zwiêkszenie zapotrzebowania w
zakresie zasilania w energiê elektryczn¹, dopuszcza siê
budowê stacji transformatorowych i sieci zasilaj¹cych
�redniego oraz niskiego napiêcia, odpowiednio do zbilan-
sowanych potrzeb i zgodnie z warunkami wydanymi
przez przedsiêbiorstwo energetyczne, bez wzglêdu na to
czy w planie zosta³a okre�lona taka lokalizacja. Dla usy-
tuowania urz¹dzeñ elektroenergetycznych, w tym stacji
transformatorowych, nie jest konieczne zachowanie linii
zabudowy ustalonej w planie. Dla lokalizacji projektowa-
nych stacji transformatorowych w pierwszej kolejno�ci
nale¿y przewidywaæ tereny przeznaczone w planie na cele
publiczne.

3) Nowoprojektowan¹ sieæ elektroenergetyczn¹ s³u¿¹c¹ za-
opatrzeniu w energiê elektryczn¹ na terenach projekto-
wanej zabudowy, wraz z przy³¹czami, nale¿y realizowaæ
jako sieæ kablow¹, w przypadkach uzasadnionych istotny-
mi wzglêdami ekonomicznymi dopuszcza siê linie napo-
wietrzne;

4) Dopuszcza siê przebudowê sieci elektroenergetycznych
oraz stacji transformatorowych koliduj¹cych z planowa-
nym zagospodarowaniem terenu i uk³adem komunikacyj-
nym na warunkach okre�lonych przez przedsiêbiorstwo
energetyczne.

§22. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o, przewiduje siê
stosowanie indywidualnych �róde³ ciep³a z wykorzystaniem
paliw oraz urz¹dzeñ o obni¿onej emisji zanieczyszczeñ do
atmosfery, a tak¿e energii ze �róde³ odnawialnych, przy
uwzglêdnieniu przepisów odrêbnych w sprawie ochrony �ro-
dowiska.

§23. Na terenie objêtym planem dopuszcza siê budowê
gazoci¹gu �redniego ci�nienia oraz sieci rozdzielczej. Gazo-
ci¹g nale¿y lokalizowaæ w liniach rozgraniczaj¹cych pas dro-
gowy ulic poza krawêdzi¹ jezdni lub po terenie po³o¿onym w
bezpo�rednim s¹siedztwie ulic, je¿eli zgodnie z przepisami
szczególnymi nie ma mo¿liwo�ci zachowania w³a�ciwych
odleg³o�ci od jezdni oraz od innych sieci infrastruktury tech-
nicznej.

§24. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania uk³adu
komunikacyjnego:

1) W liniach rozgraniczaj¹cych dróg, nale¿y sytuowaæ jezdnie
oraz w zale¿no�ci od potrzeb, chodniki i �cie¿ki rowerowe,
a tak¿e inne elementy pasa drogowego i infrastruktury
drogowej.

2) W liniach rozgraniczaj¹cych dróg dopuszcza siê lokalizacjê
elementów infrastruktury technicznej nie zwi¹zanej z drog¹
zgodnie z przepisami odrêbnymi i w uzgodnieniu z za-
rz¹dc¹ drogi.

3) zjazdy na dzia³kê z dróg publicznych nale¿y realizowaæ
zgodnie z przepisami ustaw i rozporz¹dzeñ w zakresie dróg
publicznych.

4) Przewiduje siê budowê zjazdów indywidualnych na posesje
z dróg kategorii D i L bez ograniczeñ, w uzgodnieniu z
zarz¹dc¹ drogi oraz odpowiednio do przepisów odrêbnych,
nie nale¿y przewidywaæ nowych zjazdów na posesje z pasa
drogowego stanowi¹cego drogê wojewódzk¹ klasy G.
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5) Zabudowa istniej¹ca w pasie terenu przewidzianym w
planie na poszerzenie drogi, do czasu zmiany przeznacze-
nia terenu zgodnie z planem, mo¿e byæ u¿ytkowana w
sposób dotychczasowy, lecz bez prawa podejmowania
nowych przedsiêwziêæ inwestycyjnych takich jak budowa
nowych obiektów budowlanych lub rozbudowa, przebu-
dowa lub nadbudowa obiektów istniej¹cych.

6) Przewiduje siê po³¹czenie dróg klasy L ustalonych w
planie, z obwodnic¹ miasta stanowi¹c¹ drogê klasy G w
ci¹gu drogi wojewódzkiej (droga znajduje siê poza obsza-
rem objêtym planem).

7) Na skrzy¿owaniach pasa drogowego dróg klasy L i D z
drogami klasy L i D nale¿y stasowaæ naro¿a �ciête nie
mniejsze ni¿ 5 x 5 m z uwzglêdnieniem wymaganego
trójk¹ta widoczno�ci.

8) Jako podstawow¹, sieæ komunikacji drogowej ustala siê
nastêpuj¹ce tereny dróg publicznych oraz dróg ogólnodo-
stêpnych, wyznaczone w planie liniami rozgraniczaj¹cymi
i oznaczone symbolami przeznaczenia:

- KD-L � droga publiczna - ulica klasy �L� lokalna,
szeroko�æ podstawowa 14 m, miejscami wiêksza zgod-
nie z rysunkiem planu,

- KD-D � droga publiczna - ulica klasy �D� dojazdowa:
szeroko�æ podstawowa dla dróg projektowanych 10m,
dla dróg istniej¹cych dopuszcza siê mniejsz¹ szeroko�æ
z uwagi na istniej¹ce uwarunkowania, zgodnie z rysun-
kiem planu,

- KD-PJ � droga ogólnodostêpna pieszo � jezdna, szero-
ko�æ zgodnie z rysunkiem planu oraz obowi¹zuj¹cymi
warunkami technicznymi,

- KD-PR - droga ogólnodostêpna pieszo � rowerowa,
szeroko�æ zgodnie z rysunkiem planu oraz obowi¹zu-
j¹cymi warunkami technicznymi.

8) Jako komunikacjê uzupe³niaj¹c¹ dopuszcza siê wyznaczenie
i budowê dróg wewnêtrznych na terenach funkcjonalnych.

9) Szeroko�æ pasa drogowego drogi wewnêtrznej wydzielo-
nej geodezyjnie jako odrêbna dzia³ka, powinna wynosiæ
nie mniej ni¿ 6 m, a szeroko�æ jezdni nale¿y dostosowaæ
do potrzeb u¿ytkowych i przepisów przeciwpo¿arowych.

10) W granicach poszczególnych terenów funkcjonalnych
dopuszcza siê urz¹dzanie ci¹gów pieszych, �cie¿ek rowe-
rowych, urz¹dzanie parkingów, dróg wewnêtrznych oraz
placów manewrowych na potrzeby zwi¹zane z funkcj¹
terenu.

11) Miejsca postojowe w ilo�ci odpowiedniej do potrzeb i
funkcji terenu, inwestor jest zobowi¹zany zapewniæ w
granicach terenu w³asnego. Ustala siê nastêpuj¹ce mini-
malne wska�niki ilo�ci miejsc postojowych:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowi¹-
zuje wska�nik co najmniej jedno miejsce postojowe na
jeden lokal mieszkalny, je�li powierzchnia u¿ytkowa
jednego lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym
przekracza 100 m2 nale¿y zapewniæ co najmniej 2
miejsca postojowe, przy czym jako miejsce postojowe
taktuje siê równie¿ miejsce gara¿owe.
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b) dla zabudowy us³ugowej obowi¹zuje wska�nik co naj-
mniej 3 miejsce postojowe na 100 m2 powierzchni sprze-
da¿y w przypadku obiektów handlowych, co najmniej 1
miejsce na 50 m2 powierzchni u¿ytkowej w przypadku
lokalu us³ugowego, co najmniej 2 miejsca postojowe na
10 miejsc konsumenckich w przypadku kubaturowych
obiektów gastronomicznych, miejsca konsumenckie or-
ganizowane sezonowo na wolnym powietrzu nie wyma-
gaj¹ dodatkowych miejsc postojowych.

c) na terenach zabudowy us³ugowej, produkcyjnej oraz
sk³adów i magazynów nale¿y zapewniæ co najmniej 2
miejsca postojowe na 10 zatrudnionych.

d) na terenach przeznaczonych na cele sportu i rekreacji ilo�æ
miejsc postojowych nale¿y okre�liæ indywidualnie odpo-
wiednio do ilo�ci u¿ytkowników projektowanych obiektów.

DZIA£ III.

Ustalenia szczegó³owe dotycz¹ce przeznaczenia terenów
i zasad ich zagospodarowania

ROZDZIA£ 11.

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Szczegó³owe warunki oraz parametry i wska�niki

kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia i zakazy.
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§25. Na terenach oznaczonych symbolami: 1MN, 2MN,
3MN, 4MN, 5MN, 6MN, ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie
terenu:

- przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna,

- przeznaczenie uzupe³niaj¹ce, dopuszczalne: us³ugi nie-
uci¹¿liwe zajmuj¹ce do 30% powierzchni ca³kowitej bu-
dynku mieszkalnego i do 30% powierzchni dzia³ki budow-
lanej.

§26. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia
MN ustala siê jako obowi¹zuj¹ce nastêpuj¹ce szczegó³owe
warunki, zasady zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
mo¿na lokalizowaæ budynki mieszkalne jednorodzinne oraz
budynki gara¿owe, gospodarcze lub gospodarczo - gara-
¿owe a tak¿e obiekty i urz¹dzenia towarzysz¹ce zabudowie
mieszkaniowej;

2) budynek mieszkalny mo¿na realizowaæ jako samodzielny
lub po³¹czony z budynkiem gara¿owym lub gospodar-
czym;

3) w budynku mieszkalnym mo¿na przeznaczyæ na cele us³u-
gowe nie wiêcej ni¿ 30% jego powierzchni ca³kowitej;

4) na ka¿dej dzia³ce budowlanej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy:
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5) budynki na dzia³ce nale¿y sytuowaæ z uwzglêdnieniem
nastêpuj¹cych nieprzekraczalnych linii zabudowy:

a) w odleg³o�ci 5 m od granicy pasa drogowego dróg
publicznych klasy KD-D i KD-L,

b) w odleg³o�ci 4 m od granicy pasa drogowego dróg
publicznych klasy KD-PJ oraz ogólnodostêpnych dróg
pieszo � rowerowych KD-PR,

c) w odleg³o�ci 30 m od granicy pasa drogowego drogi
wojewódzkiej klasy G stanowi¹cej obwodnicê miasta
(droga poza granicami planu)

d) w odleg³o�ci 4 m od granicy pasa drogowego dróg
wewnêtrznych, je�li takie zostan¹ wyznaczone;

5) dla budynków mieszkalnych projektowanych na terenach
1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN ustala siê obowi¹zuj¹ce linie
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu w odleg³o�ci 5 m
od granicy pasa drogowego dróg publicznych klasy KD-
D i KD-L, budynek mo¿e byæ sytuowany w odsuniêciu od
obowi¹zuj¹cej linii zabudowy na odleg³o�æ nie wiêksz¹
ni¿ 2 m;
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6) ustalone w planie linie zabudowy dotycz¹ budynków pro-
jektowanych a tak¿e budynków istniej¹cych w przypadku
ich rozbudowy lub nadbudowy;

7) nieprzekraczalna linia zabudowy ustalona w odleg³o�ci 4
m i 5 m od granic pasa drogowego, dotyczy tak¿e sta³ych
elementów budynku posadowionych trwale na gruncie,
takich jak podesty i schody wej�ciowe, wiatro³apy, ganki,
kolumny, podcienia oraz tarasy, natomiast takie elementy
budynku jak gzymsy, okapy lub balkony, mog¹ zmniej-
szaæ tê odleg³o�æ o nie wiêcej ni¿ 0,8 m, analogiczn¹
zasadê nale¿y stosowaæ w przypadku obowi¹zuj¹cej linii
zabudowy;

8) budynek gospodarczy lub gara¿owy nie mog¹ byæ usytu-
owane bli¿ej frontowej granicy dzia³ki ni¿ budynek miesz-
kalny, chyba ¿e stanowi¹ czê�æ budynku mieszalnego;

6) na jednej dzia³ce budowlanej suma powierzchni zabudowy
budynków gospodarczych i gara¿owych nie mo¿e przekra-
czaæ powierzchni zabudowy budynków mieszkalnych a
kubatura ³¹czna nie mo¿e przekraczaæ 50% kubatury bu-
dynków mieszkalnych;

7) budynek gospodarczy lub gara¿owy nie mog¹ byæ wy¿sze
ni¿ budynek mieszkalny na tej samej dzia³ce budowlanej;

8) dachy budynków mieszkalnych nale¿y realizowaæ jako
dwuspadowe lub wielospadowe i kryæ dachówk¹ lub ma-
teria³em dachówkopodobnym w kolorach zbli¿onych do
dachówki naturalnej: ceglastym, czerwonym lub br¹zo-
wym, dopuszcza siê tak¿e pokrycie w kolorze grafitowym
lub zgaszonej zieleni;

9) na jednym budynku mieszkalnym spadek g³ównych prze-
ciwleg³ych po³aci dachowych dachu spadowego musi byæ
jednakowy;

10) g³ówn¹ kalenicê dachu nale¿y sytuowaæ równoleg³e do
frontowej granicy dzia³ki budowlanej lub prostopadle do
granicy bocznej dzia³ki, dopuszcza siê usytuowanie kaleni-
cy prostopadle do frontowej granicy dzia³ki lub równoleg³e
do granicy bocznej w przypadku dachów kopertowych,
dachów naczó³kowych oraz w przypadku gdy szeroko�æ
istniej¹cej dzia³ki budowlanej jest mniejsza ni¿ 18 m;

11) dachy budynków gospodarczych i gara¿owych nale¿y re-
alizowaæ jako spadowe lub p³askie, pokrycie dachu jak w
ustaleniach dla budynków mieszkalnych lub dowolne inne;

12) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê realizacjê
budynków mieszkalnych o kubaturze co najmniej 600 m3

z przekryciem p³askim typu stropodach, pod warunkiem,
¿e budynek bêdzie harmonijnie wkomponowany w otocze-
nie, powierzchnia dzia³ki budowlanej nie bêdzie mniejsza
ni¿ 1800 m2, szeroko�æ dzia³ki nie mniejsza ni¿ 30 m, a
szeroko�æ budynku nie bêdzie stanowi³a wiêcej ni¿ po³owê
szeroko�ci dzia³ki;

13) przekrycia p³askie budynków nale¿y realizowaæ jako stro-
podachy lub stropodachy odwrócone, o spadku nie wiêk-
szym ni¿ 5%, w tym równie¿ jako �dachy zielone�

14) w budynkach nie podpiwniczonych ustala siê poziom
pod³ogi parteru nie wy¿ej ni¿ 50 cm od poziomu terenu
przy wej�ciu g³ównym do budynku;

15) dopuszcza siê wykonanie piwnic pod budynkami mieszkalny-
mi pod warunkiem, ¿e zostan¹ uwzglêdnione warunki grun-
towo - wodne istniej¹ce w miejscu lokalizacji budynku a
poziom pod³ogi parteru nie przekroczy wysoko�ci 80 cm
ponad poziomem terenu przy wej�ciu g³ównym do budynku;

16) wysoko�æ budynków okre�lona jako nieprzekraczalna oraz
sposób kszta³towania dachu i inne ustalone na dzia³ce
budowlanej parametry, dotycz¹ tak¿e wiat i innych zada-
szeñ odpowiednio do ich funkcji;

17) przy lokalizowaniu wiat nale¿y zachowaæ odleg³o�ci od
granic dzia³ki budowlanej jak dla budynków o ile z prze-
pisów odrêbnych nie wynika konieczno�æ zachowania
wiêkszej odleg³o�ci;

18) dla ka¿dej dzia³ki budowlanej nale¿y zapewniæ dostêp do
drogi publicznej, z uwzglêdnieniem ustaleñ rozdzia³u 9
dotycz¹cych zasad podzia³u nieruchomo�ci i rozdzia³u 10
§24 dotycz¹cych systemów komunikacji;

19) inwestor powinien zapewniæ w granicach w³asnego terenu
miejsca postojowe z uwzglêdnieniem ustaleñ i wska�ni-
ków zawartych w rozdziale 10 §24 dotycz¹cym systemów
komunikacji;

20) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej nale¿y
realizowaæ zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 10
oraz odpowiednio do przepisów odrêbnych;

21) powierzchniê biologicznie czynn¹ dzia³ki budowanej nale¿y
zagospodarowaæ zieleni¹ trójstopniow¹, w tym tak¿e ziele-
ni¹ zimozielon¹, zieleñ od strony ulicy powinna mieæ cha-
rakter ozdobny i zawieraæ nasadzenia z ro�lin kwitn¹cych;

22) ogrodzenie dzia³ki od strony ulic i innych przestrzeni
publicznych powinny mieæ wysoko�æ nie przekraczaj¹c¹
160 cm i strukturê a¿urow¹ o powierzchni prze�witów nie
mniejszej ni¿ 50% powierzchni ogrodzenia;

23) dzia³ka budowlana powinna mieæ cechy geometryczne
oraz minimaln¹ powierzchniê uwzglêdniaj¹c¹ ustalenia
szczegó³owe dla danego terenu oraz ustalenia zawarte w
rozdziale 9 dotycz¹cym zasad podzia³u nieruchomo�ci;

24) wymagane parametry nale¿y odnosiæ do dzia³ki budowla-
nej stanowi¹cej nieruchomo�æ gruntow¹ sk³adaj¹c¹ siê
jednej, lub wiêcej ni¿ jednej dzia³ki gruntu, je�li stanowiæ
bêd¹ jeden przedmiot w³asno�ci i zostan¹ objête jednym
projektem zagospodarowania terenu;

25) dopuszcza siê dzia³ki budowlane o innych cechach geome-
trycznych, mniejszej szeroko�ci i mniejszej powierzchni ni¿
podano w ustaleniach, lecz wy³¹cznie dla dzia³ek budow-
lanych istniej¹cych przed wej�ciem w ¿ycie mniejszego
planu;

26) dopuszcza siê podzia³ nieruchomo�ci w celu wydzielenia
dzia³ki gruntu o mniejszej powierzchni lub mniejszej sze-
roko�ci ni¿ podano w ustaleniach, o ile zostanie przezna-
czona na powiêkszenie s¹siedniej nieruchomo�ci lub w
celu wydzielenia drogi wewnêtrznej ewentualnie na cele
publiczne;

27) dopuszcza siê budowê budynków mieszkalnych bezpo-
�rednio przy granicy dzia³ki budowlanej lub w zbli¿eniu do
granicy dzia³ki na dzia³kach istniej¹cych o szeroko�ci lub
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g³êboko�ci mniejszej ni¿ 20 m oraz zgodnie z przepisami
odrêbnymi, przy zachowaniu nieprzekraczalnych linii za-
budowy w stosunku do dróg ustalonych w niniejszym
rozdziale;

28) dopuszcza siê budowê budynków gara¿owych lub gospo-
darczych bezpo�rednio przy granicy dzia³ki budowlanej
lub w zbli¿eniu do granicy zgodnie z przepisami odrêbny-
mi przy zachowaniu nieprzekraczalnych linii zabudowy w
stosunku do dróg ustalonych w niniejszym rozdziale;

29) dopuszcza siê podzia³ i ³¹czenie nieruchomo�ci w celu
utworzenia dzia³ki budowlanej odpowiadaj¹cej parame-
trom ustalonym w niniejszym rozdziale oraz zgodnie z
ustaleniami rozdzia³u 9 dotycz¹cym zasad podzia³u nieru-
chomo�ci.

§27. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia
MN obowi¹zuje zakaz:

1) lokalizowania przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-
waæ na �rodowisko, w rozumieniu ustawy Prawo ochrony
�rodowiska, poza niezbêdnymi obiektami i urz¹dzeniami
infrastruktury technicznej;

2) lokalizowania zabudowy dzia³alno�ci us³ugowej w odrêb-
nych obiektach;

3) lokalizowania zabudowy produkcyjnej, sk³adowej, maga-
zynowej oraz dystrybucji takich towarów jak: paliwa p³yn-
ne i inne materia³y niebezpieczne;

4) budowy oddzielnych budynków przeznaczonych w ca³o�ci
na cele us³ugowe lub budynków przeznaczonych w czê�ci
wiêkszej ni¿ 30% na cele us³ugowe, a tak¿e adaptacji na
cele us³ugowe budynków o innym przeznaczeniu je�li
spowoduje to przekroczenie podanej wielko�ci;

5) sytuowania na dzia³ce budowlanej wy³¹cznie obiektu go-
spodarczego lub gara¿owego je�li projekt zagospodaro-
wania terenu nie obejmuje jednocze�nie realizacji budyn-
ku mieszkalnego;

6) budowy dachów jednospadowych z wyj¹tkiem dachów
budynków usytuowanych w granicy dzia³ek, budowy da-
chów o ró¿nym spadku przeciwleg³ych po³aci dachowych
lub z uskokiem w kalenicy, a tak¿e stosowania schodkowo
ukszta³towanych �cian attykowych;

7) wykonywania elewacji w kolorach ostrych i ra¿¹cych, zbyt
jaskrawych w stosunku do otoczenia;

8) stosowania p³yt falistych, blachy falistej, trapezowej lub
p³yt warstwowych typu �p³yta obornicka� w elewacji
obiektów oraz na pokrycie dachu;

9) podpiwniczenia budynków gospodarczych i gara¿owych;

10) budowy ogrodzeñ od strony ulic z prefabrykowanych
przêse³ betonowych, p³yt falistych, blachy pe³nej i materia-
³ów odpadowych;

11) wtórnych podzia³ów nieruchomo�ci zabudowanych, je�li
podzia³ nieruchomo�ci spowoduje ¿e ustalone dla dzia³ek
budowlanych na danym terenie nieprzekraczalne wska�ni-

ki i parametry zabudowy zostan¹ przekroczone na skutek
podzia³u;

12) budowy budynków w granicy dzia³ki w przypadku gdy
graniczy ona z terenami przeznaczonymi pod drogi pu-
bliczne, ogólnodostêpne drogi pieszo � jezdne i pieszo �
rowerowe, zieleñ, na inne cele publiczne a tak¿e z dzia³ka-
mi wydzielanymi pod dogi wewnêtrzne.

ROZDZIA£ 12.

MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i zabudowy us³ugowej.

Szczegó³owe warunki oraz parametry i wska�niki
kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenu

oraz ograniczenia i zakazy.

§28. 1. Na terenach oznaczonych symbolami: 7MN/U,
8MN/U, 9MN/U, 10MN/U, 11MN/U, 12MN/U, 13MN/U, 14MN/
U, 15MN/U, 16MN/U, 17MN/U, 18MN/U, 19MN/U, 20MN/U,
21MN/U, 22MN/U, 23MN/U ustala siê nastêpuj¹ce przeznacze-
nie terenu:

- przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i zabudowa us³ugowa nieuci¹¿liwa,

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa us³u-
gowa mog¹ wystêpowaæ na dzia³ce budowlanej samodzielnie
jako jedna z tych funkcji lub jako obie funkcje jednocze�nie.

2. Na terenach oznaczonych symbolami: 9MN/U, 10MN/
U, 18MN/U, 19MN/U, 20MN/U, 21MN/U, 23MN/U oprócz prze-
znaczenia okre�lonego w ust. 1, wprowadza siê dodatkowo
jako przeznaczenie dopuszczalne:

- wybrane rodzaje zabudowy us³ugowej, wymienione §29 p.
4 niniejszego rozdzia³u, przeznaczone na realizacjê przed-
siêwziêæ mog¹cych wymagaæ sporz¹dzenia raportu od-
dzia³ywania na �rodowisko, po spe³nieniu wymagañ z
zakresu ochrony �rodowiska okre�lonych w decyzji �rodo-
wiskowej;

- zabudowê magazynow¹ stanowi¹c¹ nie wiêcej ni¿ 50%
powierzchni zabudowy na dzia³ce budowlanej.

§29. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia
MN/U ustala siê jako obowi¹zuj¹ce nastêpuj¹ce szczegó³owe
warunki, zasady zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
zabudowy us³ugowej mo¿na lokalizowaæ budynki miesz-
kalne jednorodzinne, budynki us³ugowe lub budynki o
funkcji ³¹czonej mieszkaniowo � us³ugowe lub us³ugowo
� mieszkaniowe oraz budynki gara¿owe, gospodarcze lub
gospodarczo � gara¿owe i obiekty towarzysz¹ce

2) budynek mieszkalny jednorodzinny mo¿na realizowaæ jako
samodzielny lub po³¹czony z budynkiem us³ugowym, ga-
ra¿owym lub gospodarczym

3) na ka¿dej dzia³ce budowlanej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy:
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4) na terenach okre�lonych w §28 ust. 2, na dzia³kach o
powierzchni co najmniej 1600 m2, dopuszcza siê realizacjê
nastêpuj¹cych rodzajów us³ug: stacje obs³ugi i warsztaty
samochodowe, stacje obs³ugi lub remontu sprzêtu bu-
dowlanego i rolniczego sk³adaj¹ce siê z maksymalnie 3
stanowisk obs³ugi, stolarnie i warsztaty �lusarskie do 4
zatrudnionych na jednej zmianie z wy³¹czeniem pracy i
obs³ugi transportowej w porze nocnej

5) budynki na dzia³ce nale¿y sytuowaæ z uwzglêdnieniem
nastêpuj¹cych nieprzekraczalnych linii zabudowy:

a) w odleg³o�ci 5 m od granicy pasa drogowego dróg
publicznych klasy KD-D i KD-L,

b) w odleg³o�ci 4 m od granicy pasa drogowego dróg
publicznych klasy KD-PJ i ogólnodostêpnych dróg pie-
szo � rowerowych KD-PR,

c) w odleg³o�ci 30 m od granicy pasa drogowego drogi
wojewódzkiej klasy G stanowi¹cej obwodnicê miasta
(droga poza granicami planu),

d) w odleg³o�ci 4 m od granicy pasa drogowego dróg
wewnêtrznych, je�li takie zostan¹ wyznaczone;

5) dla budynków o funkcji podstawowej projektowanych na
terenach 7MN/U, 9MN/U, 10MN/U, 18MN/U, ustala siê
obowi¹zuj¹ce linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu
w odleg³o�ci 5 m od granicy pasa drogowego dróg pu-
blicznych klasy KD-D i KD-L, przy czym budynek mo¿na
usytuowaæ tak¿e w odsuniêciu od obowi¹zuj¹cej linii za-
budowy, lecz na odleg³o�æ nie wiêksz¹ ni¿ 2 m;

6) je�li na dzia³ce ustalono obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy,
dotyczy ona budynku o funkcji podstawowej dla danego
terenu, je�li na dzia³ce usytuowane zostan¹ dwa budynki
o funkcji podstawowej, np. jeden o funkcji mieszkaniowej
a drugi o funkcji us³ugowej, obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy
nale¿y odnosiæ do co najmniej jednego z tych budynków;

7) ustalone w planie linie zabudowy dotycz¹ budynków pro-
jektowanych a tak¿e budynków istniej¹cych w przypadku
ich rozbudowy lub nadbudowy;

8) nieprzekraczalna linia zabudowy ustalona w odleg³o�ci 4 m
i 5 m od granic pasa drogowego, dotyczy tak¿e sta³ych
elementów budynku posadowionych trwale na gruncie, ta-
kich jak podesty i schody wej�ciowe, wiatro³apy, ganki,
kolumny, podcienia oraz tarasy, natomiast takie elementy
budynku jak gzymsy, okapy lub balkony mog¹ zmniejszaæ tê
odleg³o�æ o nie wiêcej ni¿ 0,8 m, analogiczn¹ zasadê nale¿y
stosowaæ w przypadku obowi¹zuj¹cej linii zabudowy;

9) budynek gospodarczy lub gara¿owy nie mog¹ byæ usytu-
owane bli¿ej frontowej granicy dzia³ki ni¿ budynek miesz-
kalny lub us³ugowy, chyba ¿e stanowi¹ czê�æ budynku
mieszalnego lub us³ugowego;

10) na jednej dzia³ce budowlanej suma powierzchni zabudowy
budynków gospodarczych i gara¿owych nie mo¿e przekra-
czaæ powierzchni zabudowy budynków mieszkalnych i
us³ugowych a kubatura ³¹czna nie mo¿e przekraczaæ 50%
kubatury budynków mieszkalnych i us³ugowych;

11) budynek gospodarczy lub gara¿owy nie mog¹ byæ wy¿sze
ni¿ budynek mieszkalny lub us³ugowy na tej samej dzia³ce
budowlanej;

12) dachy budynków mieszkalnych lub mieszkalno � us³ugo-
wych nale¿y realizowaæ jako dwuspadowe, lub wielospa-
dowe i kryæ dachówk¹ lub materia³em dachówkopodob-
nym w kolorach zbli¿onych do dachówki naturalnej: cegla-
stym, czerwonym lub br¹zowym, dopuszcza siê tak¿e
pokrycie w kolorze grafitowym lub zgaszonej zieleni;

13) dachy budynków us³ugowych nale¿y realizowaæ jako
dwuspadowe, wielospadowe lub p³askie, pokrycie jak w
ustaleniach dla budynków mieszkalnych, lub pap¹ w przy-
padku dachów p³askich;

14) na jednym budynku mieszkalnym lub us³ugowym spadek
g³ównych przeciwleg³ych po³aci dachowych dachu spado-
wego musi byæ jednakowy;

15) dachy budynków gospodarczych i gara¿owych nale¿y re-
alizowaæ jako spadowe lub p³askie, pokrycie jak w ustale-
niach dla budynków mieszkalnych, lub pap¹;
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16) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê realizacjê
budynków mieszkalnych z p³askim dachem typu stropo-
dach, pod warunkiem, ¿e budynek nie bêdzie ra¿¹co
dysharmonijny w stosunku do otoczenia, powierzchnia
dzia³ki budowlanej nie bêdzie mniejsza ni¿ 1800 m2, sze-
roko�æ dzia³ki nie mniejsza ni¿ 30 m, a szeroko�æ budynku
nie bêdzie stanowi³a wiêcej ni¿ po³owê szeroko�ci dzia³ki

17) przekrycia p³askie budynków nale¿y realizowaæ jako stro-
podachy lub stropodachy odwrócone, w tym równie¿ jako
�dachy zielone�;

18) w budynkach nie podpiwniczonych ustala siê poziom
pod³ogi parteru nie wy¿ej ni¿ 50 cm od poziomu terenu
przy wej�ciu g³ównym do budynku;

19) dopuszcza siê wykonanie piwnic pod budynkami mieszkalny-
mi pod warunkiem, ¿e zostan¹ uwzglêdnione warunki grun-
towo - wodne istniej¹ce w miejscu lokalizacji budynku a
poziom pod³ogi parteru nie przekroczy wysoko�ci 80 cm
ponad poziomem terenu przy wej�ciu g³ównym do budynku;

20) wysoko�æ budynków okre�lona jako nieprzekraczalna oraz
sposób kszta³towania dachu i inne ustalone na dzia³ce
budowlanej parametry, dotycz¹ tak¿e wiat i innych zada-
szeñ odpowiednio do ich funkcji;

21) przy lokalizowaniu wiat oraz otwartych placów do sk³ado-
wania materia³ów nale¿y zachowaæ odleg³o�ci od granic
dzia³ki budowlanej jak dla budynków o ile z przepisów
odrêbnych nie wynika konieczno�æ zachowania wiêkszej
odleg³o�ci;

22) dla ka¿dej dzia³ki budowlanej nale¿y zapewniæ dostêp do
drogi publicznej, z uwzglêdnieniem ustaleñ rozdzia³u 9
dotycz¹cych zasad podzia³u nieruchomo�ci i rozdzia³u 10
§24 dotycz¹cych systemów komunikacji;

23) inwestor powinien zapewniæ w granicach w³asnego terenu
miejsca postojowe z uwzglêdnieniem ustaleñ i wska�ni-
ków zawartych w rozdziale 10 §24 dotycz¹cym systemów
komunikacji;

24) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej nale¿y
realizowaæ zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 10
oraz odpowiednio do przepisów odrêbnych.

25) powierzchniê biologicznie czynn¹ dzia³ki budowanej nale-
¿y zagospodarowaæ zieleni¹ trójstopniow¹, w tym tak¿e
zieleni¹ zimozielon¹, zieleñ od strony ulicy powinna mieæ
charakter ozdobny i zawieraæ nasadzenia z ro�lin kwitn¹-
cych;

26) ogrodzenie dzia³ki od strony ulic i innych przestrzeni
publicznych powinny mieæ wysoko�æ nie przekraczaj¹c¹
160 cm i strukturê a¿urow¹ o powierzchni prze�witów nie
mniejszej ni¿ 50% powierzchni ogrodzenia;

27) dzia³ka budowlana powinna mieæ cechy geometryczne
oraz minimaln¹ powierzchniê ustalon¹ planem uwzglêd-
niaj¹c ustalenia szczegó³owe dla danego terenu oraz usta-
lenia zawarte w rozdziale 9 dotycz¹cym zasad podzia³u
nieruchomo�ci;

28) podane parametry nale¿y odnosiæ do dzia³ki budowlanej
stanowi¹cej nieruchomo�æ gruntow¹ sk³adaj¹c¹ siê jednej,
lub wiêcej ni¿ jednej dzia³ki gruntu, je�li stanowiæ bêd¹

jeden przedmiot w³asno�ci i zostan¹ objête jednym projek-
tem zagospodarowania terenu;

29) dopuszcza siê dzia³ki budowlane o innych cechach geome-
trycznych, mniejszej szeroko�ci i mniejszej powierzchni ni¿
podano w ustaleniach, lecz wy³¹cznie dla dzia³ek budow-
lanych istniej¹cych przed wej�ciem w ¿ycie mniejszego
planu;

30) dopuszcza siê podzia³ nieruchomo�ci w celu wydzielenia
dzia³ki gruntu o mniejszej powierzchni lub mniejszej sze-
roko�ci ni¿ podano w ustaleniach, o ile zostanie przezna-
czona na powiêkszenie s¹siedniej nieruchomo�ci lub w
celu wydzielenia drogi wewnêtrznej ewentualnie na cele
publiczne;

31) dopuszcza siê budowê budynków mieszkalnych bezpo-
�rednio przy granicy dzia³ki budowlanej lub w zbli¿eniu do
granicy dzia³ki na dzia³kach istniej¹cych o szeroko�ci lub
g³êboko�ci mniejszej ni¿ 20 m oraz zgodnie z przepisami
odrêbnymi, przy zachowaniu nieprzekraczalnych linii za-
budowy w stosunku do dróg ustalonych w niniejszym
rozdziale;

32) dopuszcza siê budowê budynków gara¿owych lub go-
spodarczych bezpo�rednio przy granicy dzia³ki budowla-
nej lub w zbli¿eniu do granicy zgodnie z przepisami
odrêbnymi przy zachowaniu nieprzekraczalnych linii zabu-
dowy w stosunku do dróg ustalonych w niniejszym roz-
dziale;

33) dopuszcza siê podzia³ i ³¹czenie nieruchomo�ci w celu
utworzenia dzia³ki budowlanej odpowiadaj¹cej ustalonym
w niniejszym planie parametrom oraz zgodnie przepisami
prawa w zakresie gospodarki nieruchomo�ciami.

§30. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia
MN/U obowi¹zuje zakaz:

1) lokalizowania dzia³alno�ci produkcyjnej i us³ug uci¹¿li-
wych z wyj¹tkiem us³ug okre�lonych w §26 p. 2 niniejszego
rozdzia³u

2) lokalizowania obiektów i przeznaczenia terenu na cele
dystrybucji takich towarów jak: paliwa p³ynne i inne ma-
teria³y niebezpieczne;

3) lokalizowania nowych obiektów mieszkalnych, a tak¿e
us³ug zwi¹zanych z gastronomi¹ i handlem artyku³ami
¿ywno�ciowymi oraz magazynów ¿ywno�ci w strefie ochro-
ny sanitarnej cmentarza;

4) sytuowania na dzia³ce budowlanej wy³¹cznie obiektu
gospodarczego lub gara¿owego je�li projekt zagospoda-
rowania terenu nie obejmuje jednocze�nie realizacji
budynku odpowiadaj¹cego jej przeznaczeniu podstawo-
wemu;

5) budowy dachów jednospadowych z wyj¹tkiem dachów
budynków usytuowanych w granicy dzia³ek, budowy da-
chów o ró¿nym spadku przeciwleg³ych po³aci dachowych
lub z uskokiem w kalenicy, a tak¿e stosowania schodkowo
ukszta³towanych �cian attykowych;

6) wykonywania elewacji w kolorach ostrych, ra¿¹cych, zbyt
jaskrawych w stosunku do otoczenia z wyj¹tkiem elemen-
tów s³u¿¹cych reklamie;
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7) stosowania blachy falistej, trapezowej lub p³yt warstwo-
wych typu �p³yta obornicka� w elewacji oraz na pokrycie
dachu budynków mieszkalnych i us³ugowych;

8) podpiwniczenia budynków gospodarczych i gara¿owych;

9) budowy ogrodzeñ od strony ulic z prefabrykowanych
przêse³ betonowych i materia³ów odpadowych;

10) wykonywania podzia³ów geodezyjnych nieruchomo�ci
zabudowanych, je�li podzia³ nieruchomo�ci spowoduje, ¿e
ustalone dla danego terenu nieprzekraczalne wska�niki i
parametry zabudowy zostan¹ przekroczone na skutek tego
podzia³u;

11) budowy budynków w granicy dzia³ki w przypadku gdy
graniczy ona z terenami przeznaczonymi pod drogi pu-
bliczne, ogólnodostêpne drogi pieszo � jezdne i pieszo �
rowerowe, zieleñ, na inne cele publiczne a tak¿e z dzia³ka-
mi wydzielanymi pod dogi wewnêtrzne.

ROZDZIA£ 13

MR/MN/U - tereny zabudowy zagrodowej,
mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy us³ugowej.

Szczegó³owe warunki oraz parametry i wska�niki
kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenu

oraz ograniczenia i zakazy.

§31. Na terenach oznaczonych symbolami 24MR/MN/U,
25MR/MN/U ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenu:

- przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa w go-
spodarstwie ogrodniczym, zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna, zabudowa us³ugowa nieuci¹¿liwa,

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa us³u-
gowa mog¹ wystêpowaæ na dzia³ce budowlanej samo-
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dzielnie jako jedna z tych funkcji lub jako obie funkcje
jednocze�nie,

- zabudowa zagrodowa w gospodarstwie ogrodniczym mo¿e
wystêpowaæ na dzia³ce budowlanej samodzielnie jako
jedna funkcja lub jako po³¹czona z zabudow¹ us³ugow¹.

§32. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia
MR/MN/U ustala siê jako obowi¹zuj¹ce nastêpuj¹ce szczegó-
³owe warunki, zasady zabudowy oraz zagospodarowania te-
renu:

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
zabudowy us³ugowej mo¿na lokalizowaæ budynki miesz-
kalne jednorodzinne, budynki us³ugowe lub budynki o
funkcji ³¹czonej mieszkalno � us³ugowe oraz budynki ga-
ra¿owe, gospodarcze lub gospodarczo � gara¿owe i obiek-
ty towarzysz¹ce

2) na terenach zabudowy zagrodowej zwi¹zanej z gospodar-
stwem ogrodniczym mo¿na lokalizowaæ budynki mieszkal-
ne, budynki us³ugowe lub budynki o funkcji ³¹czonej
mieszkalno � us³ugowe oraz budynki gara¿owe, gospodar-
cze, gospodarczo � gara¿owe, sk³ady i magazyny do
przechowywania p³odów rolnych i obiekty towarzysz¹ce

3) jako zabudowê zagrodow¹ nale¿y traktowaæ zabudowê
siedliska rolniczego zwi¹zanego z gospodarstwem rolno -
ogrodniczym obejmuj¹cego jedn¹ lub wiêcej ni¿ jedn¹
nieruchomo�æ gruntow¹, znajduj¹cym siê w ca³o�ci na
terenie objêtym planem lub czê�ciowo poza nim o po-
wierzchni nie mniejszej ni¿ 1 ha

4) budynek mieszkalny mo¿na realizowaæ jako samodzielny
lub po³¹czony z budynkiem us³ugowym, gara¿owym lub
gospodarczym

5) na ka¿dej dzia³ce budowlanej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy:
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6) budynki na dzia³ce nale¿y sytuowaæ z uwzglêdnieniem
nastêpuj¹cych nieprzekraczalnych linii zabudowy:

a) w odleg³o�ci 5 m od granicy pasa drogowego dróg
publicznych klasy KD-D i KD-L,

b) w odleg³o�ci 4 m od granicy pasa drogowego dróg
wewnêtrznych, je�li takie zostan¹ wyznaczone;

7) ustalone w planie nieprzekraczalne linie zabudowy do-
tycz¹ budynków projektowanych a tak¿e budynków istnie-
j¹cych w przypadku ich rozbudowy lub nadbudowy;
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8) nieprzekraczalna linia zabudowy ustalona w odleg³o�ci 5
m od granicy pasa drogowego dróg publicznych, dotyczy
tak¿e sta³ych elementów budynku posadowionych trwale
na gruncie, takich jak podesty i schody wej�ciowe, wiatro-
³apy, ganki, kolumny, podcienia oraz tarasy;

9) budynek gospodarczy lub gara¿owy nie mog¹ byæ usytu-
owane bli¿ej frontowej granicy dzia³ki ni¿ budynek miesz-
kalny lub us³ugowy, chyba ¿e stanowi¹ czê�æ budynku
mieszalnego lub us³ugowego;

10) na jednej dzia³ce budowlanej terenach zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i zabudowy us³ugowej suma po-
wierzchni zabudowy budynków gospodarczych i gara¿o-
wych nie mo¿e przekraczaæ powierzchni zabudowy budyn-
ków mieszkalnych i us³ugowych a kubatura ³¹czna nie
mo¿e przekraczaæ 50% kubatury budynków mieszkalnych
i us³ugowych;

11) ograniczenie powierzchni zabudowy i kubatury budynków
gospodarczych, nie dotyczy zabudowy zagrodowej;

12) budynek gospodarczy lub gara¿owy nie mog¹ byæ wy¿sze
ni¿ budynek mieszkalny lub us³ugowy na tej samej dzia³ce
budowlanej;

13) dachy budynków mieszkalnych lub mieszkalno � us³ugo-
wych nale¿y realizowaæ jako dwuspadowe lub wielospado-
we i kryæ dachówk¹ lub materia³em dachówkopodobnym
w kolorach zbli¿onych do dachówki naturalnej: ceglastym,
czerwonym lub br¹zowym, dopuszcza siê tak¿e pokrycie w
kolorze grafitowym lub zgaszonej zieleni;

14) dachy budynków us³ugowych nale¿y realizowaæ jako
dwuspadowe, wielospadowe lub p³askie, pokrycie jak w
ustaleniach dla budynków mieszkalnych, lub pap¹ w przy-
padku dachów p³askich;

15) na jednym budynku mieszkalnym lub us³ugowym spadek
g³ównych przeciwleg³ych po³aci dachowych musi byæ jed-
nakowy;

16) dachy budynków gospodarczych i gara¿owych nale¿y re-
alizowaæ jako spadowe lub p³askie, pokrycie jak w ustale-
niach dla budynków mieszkalnych, lub pap¹;

17) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê realizacjê
budynków mieszkalnych z p³askim dachem typu stropo-
dach, pod warunkiem, ¿e budynek nie bêdzie ra¿¹co
dysharmonijny w stosunku do otoczenia, powierzchnia
dzia³ki budowlanej nie bêdzie mniejsza ni¿ 1800 m2, sze-
roko�æ dzia³ki nie mniejsza ni¿ 30 m, a szeroko�æ budynku
nie bêdzie stanowi³a wiêcej ni¿ po³owê szeroko�ci dzia³ki;

18) przekrycia p³askie budynków nale¿y realizowaæ jako stro-
podachy lub stropodachy odwrócone, w tym równie¿ jako
�dachy zielone�;

19) w budynkach nie podpiwniczonych ustala siê poziom
pod³ogi parteru nie wy¿ej ni¿ 50 cm od poziomu terenu
przy wej�ciu g³ównym do budynku;

20) dopuszcza siê wykonanie piwnic pod budynkami miesz-
kalnymi pod warunkiem, ¿e zostan¹ uwzglêdnione wa-
runki gruntowo - wodne istniej¹ce w miejscu lokalizacji
budynku a poziom pod³ogi parteru nie przekroczy wyso-

ko�ci 80 cm ponad poziomem terenu przy wej�ciu g³ów-
nym do budynku;

21) wysoko�æ budynków okre�lona jako nieprzekraczalna oraz
sposób kszta³towania dachu i inne ustalone na dzia³ce
budowlanej parametry, dotycz¹ tak¿e wiat i innych zada-
szeñ odpowiednio do ich funkcji;

22) wymagania dotycz¹ce spadku i pokrycia dachu nie dotycz¹
szklarni;

23) inwestor powinien zapewniæ w granicach w³asnego terenu
miejsca postojowe z uwzglêdnieniem ustaleñ i wska�ni-
ków zawartych w rozdziale 10 §24;

24) dla ka¿dej dzia³ki budowlanej nale¿y zapewniæ dostêp do
drogi publicznej, z uwzglêdnieniem ustaleñ rozdzia³u 9
dotycz¹cych zasad podzia³u nieruchomo�ci i rozdzia³u 10
§24 dotycz¹cych systemów komunikacji;

25) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej nale¿y
realizowaæ zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 10
oraz odpowiednio do przepisów odrêbnych;

26) powierzchniê biologicznie czynn¹ dzia³ki budowanej w
zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowie us³u-
gowej nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹ trójstopniow¹, w
tym tak¿e zieleni¹ zimozielon¹, zieleñ od strony ulicy
powinna mieæ charakter ozdobny i zawieraæ nasadzenia z
ro�lin kwitn¹cych;

27) powierzchniê biologicznie czynn¹ dzia³ki w zabudowie
zagrodowej nale¿y zagospodarowaæ uprawami ogrodni-
czymi i sadowniczymi oraz zieleni¹, zieleñ od strony ulicy
powinna mieæ charakter ozdobny i zawieraæ nasadzenia z
ro�lin kwitn¹cych;

28) ogrodzenie dzia³ki od strony ulic i innych przestrzeni
publicznych powinny mieæ wysoko�æ nie przekraczaj¹c¹
160 cm i strukturê a¿urow¹ o powierzchni prze�witów nie
mniejszej ni¿ 50% powierzchni ogrodzenia;

29) dzia³ka budowlana powinna mieæ cechy geometryczne
oraz minimaln¹ powierzchniê ustalon¹ planem uwzglêd-
niaj¹c ustalenia szczegó³owe dla danego terenu oraz usta-
lenia zawarte w przepisach ogólnych;

30) podane parametry dzia³ki budowlanej nale¿y odnosiæ do
dzia³ek stanowi¹cych nieruchomo�æ gruntow¹ sk³adaj¹c¹
siê jednej, lub wiêcej ni¿ jednej dzia³ki gruntu, je�li stano-
wiæ bêd¹ jeden przedmiot w³asno�ci i zostan¹ objête
jednym projektem zagospodarowania terenu;

31) dopuszcza siê podzia³ nieruchomo�ci w celu wydzielenia
dzia³ki gruntu o mniejszej powierzchni lub mniejszej sze-
roko�ci ni¿ podano w ustaleniach, o ile zostanie przezna-
czona na powiêkszenie s¹siedniej nieruchomo�ci lub w
celu wydzielenia drogi wewnêtrznej ewentualnie na cele
publiczne;

32)dopuszcza siê budowê budynków gara¿owych lub go-
spodarczych bezpo�rednio przy granicy dzia³ki budow-
lanej lub w zbli¿eniu do granicy zgodnie z przepisami
odrêbnymi przy zachowaniu nieprzekraczalnych linii
zabudowy w stosunku do dróg ustalonych w niniejszym
rozdziale;
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33)dopuszcza siê podzia³ i ³¹czenie nieruchomo�ci w celu
utworzenia dzia³ki budowlanej odpowiadaj¹cej ustalo-
nym w niniejszym planie parametrom oraz zgodnie
przepisami prawa w zakresie gospodarki nieruchomo-
�ciami;

§33. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia
MR/MN/U obowi¹zuje zakaz:

1) lokalizowania us³ug uci¹¿liwych;

2) lokalizowania dzia³alno�ci produkcyjnej, o ile nie jest zwi¹-
zana z produkcj¹ roln¹, oraz dystrybucji takich towarów
jak: paliwa p³ynne i inne materia³y niebezpieczne;

3) tymczasowego zagospodarowania i zabudowy terenów za
wyj¹tkiem budowy obiektów s³u¿¹cych realizacji przezna-
czenia podstawowego, na okres u¿ytkowania do 2 lat;

4) budowy dachów jednospadowych z wyj¹tkiem dachów
budynków usytuowanych w granicy dzia³ek, budowy da-
chów o ró¿nym spadku przeciwleg³ych po³aci dachowych
lub z uskokiem w kalenicy, a tak¿e stosowania schodowo
ukszta³towanych �cian attykowych;

5) wykonywania elewacji w kolorach ostrych, ra¿¹cych, zbyt
jaskrawych w stosunku do otoczenia;

6) stosowania blachy falistej, trapezowej lub p³yt warstwo-
wych typu �p³yta obornicka� w elewacji oraz na pokrycie
dachu budynków mieszkalnych;

7) podpiwniczenia budynków gospodarczych i gara¿owych;

8) budowy ogrodzeñ od strony ulic z prefabrykowanych
przêse³ betonowych i materia³ów odpadowych;

9) wykonywania podzia³ów geodezyjnych nieruchomo�ci
zabudowanych, je�li podzia³ nieruchomo�ci spowoduje, ¿e
ustalone dla danego terenu nieprzekraczalne wska�niki i
parametry zabudowy zostan¹ przekroczone na skutek tego
podzia³u;

10) budowy budynków w granicy dzia³ki w przypadku gdy
graniczy ona z terenami przeznaczonymi pod drogi pu-
bliczne, ogólnodostêpne drogi pieszo � jezdne i pieszo �
rowerowe, zieleñ, na inne cele publiczne a tak¿e z dzia³ka-
mi wydzielanymi pod dogi wewnêtrzne.
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ROZDZIA£ 14.

U - tereny zabudowy us³ugowej
Szczegó³owe warunki oraz parametry i wska�niki

kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia i zakazy.

§34. 1. Na terenach oznaczonych symbolami 26U, 27U,
28U, 29U, 30U ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenu:

- przeznaczenie podstawowe: zabudowa us³ugowa,

- przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa magazynowa sta-
nowi¹ca nie wiêcej ni¿ 70% powierzchni zabudowy na
dzia³ce budowlanej;

- przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa produkcyjna sta-
nowi¹ca nie wiêcej ni¿ 30% powierzchni ca³kowitej budyn-
ków i zajmuj¹ca do 30% powierzchni zabudowy na dzia³ce
budowlanej,

- przeznaczenie dopuszczalne: lokal mieszkalny na potrzeby
w³asne lub jako mieszkanie s³u¿bowe.

2. Na terenach oznaczonych symbolami 26U, 27U, 28U,
29U, 30U nie przewiduje siê zabudowy mieszkaniowej jako
funkcji wystêpuj¹cej samodzielnie na dzia³ce.

§35. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia
U ustala siê jako obowi¹zuj¹ce nastêpuj¹ce szczegó³owe
warunki, zasady zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) na terenach zabudowy us³ugowej mo¿na lokalizowaæ bu-
dynki us³ugowe, biurowe, lub budynki o funkcji ³¹czonej
us³ugowo � produkcyjne i budynki towarzysz¹ce: sk³ado-
wo � magazynowe, gara¿owe, gospodarcze oraz inne
obiekty towarzysz¹ce zwi¹zane z funkcj¹ terenu;

2) na cele nieuci¹¿liwej dzia³alno�ci produkcyjnej mo¿na
przeznaczyæ nie wiêcej ni¿ 30% ³¹cznej powierzchni ca³ko-
witej budynków na dzia³ce budowlanej;

3) w budynku us³ugowym lub biurowym mo¿na zlokalizowaæ
lokal mieszkalny na potrzeby w³asne lub jako mieszkanie
s³u¿bowe w ilo�ci nie wiêcej ni¿ jeden lokal na dzia³ce
budowlanej;

4) na ka¿dej dzia³ce budowlanej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy:
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2) budynki na dzia³ce nale¿y sytuowaæ z uwzglêdnieniem
nastêpuj¹cych nieprzekraczalnych linii zabudowy:

a) w odleg³o�ci 5 m od granicy pasa drogowego dróg
publicznych klasy KD-D i KD-L,

b) w odleg³o�ci 4 m od granicy pasa drogowego dróg
publicznych klasy KD-PJ i ogólnodostêpnych dróg pie-
szo � rowerowych KD-PR,

c) w odleg³o�ci 20 m od granicy pasa drogowego drogi
wojewódzkiej klasy G stanowi¹cej obwodnicê miasta
(droga poza granicami planu),

d) w odleg³o�ci 4 m od granicy pasa drogowego dróg
wewnêtrznych, je�li takie zostan¹ wyznaczone;

3) ustalone w planie nieprzekraczalne linie zabudowy do-
tycz¹ budynków projektowanych a tak¿e budynków istnie-
j¹cych w przypadku ich rozbudowy lub nadbudowy;

4) sta³e elementy budynku us³ugowego posadowione trwale
na gruncie, takie jak tarasy, podesty i schody wej�ciowe,
s³upy, kolumny, podcienia mog¹ zmniejszaæ nieprzekra-
czaln¹ liniê zabudowy w stosunku do frontowej granicy
dzia³ki o nie wiêcej ni¿ 1 m;

5) dachy budynków us³ugowych nale¿y realizowaæ jako
dwuspadowe, wielospadowe lub p³askie, pokrycie da-
chów spadowych dachówk¹ lub materia³em dachówko-
podobnym w kolorach zbli¿onych do dachówki natural-
nej: ceglastym, czerwonym lub br¹zowym, dopuszcza
siê tak¿e pokrycie w kolorze grafitowym lub zgaszonej
zieleni;

6) na jednym budynku spadek g³ównych przeciwleg³ych po³aci
dachowych dachu spadowego musi byæ jednakowy;

7) dachy budynków towarzysz¹cych nale¿y realizowaæ jako
spadowe lub p³askie, pokrycie jak w ustaleniach dla bu-
dynków us³ugowych;

8) przekrycia p³askie budynków nale¿y realizowaæ jako stro-
podachy lub stropodachy odwrócone, w tym równie¿ jako
�dachy zielone�;

9) ustala siê poziom pod³ogi parteru nie wy¿ej ni¿ 50 cm od
poziomu terenu przy wej�ciu g³ównym do budynku;

10) dopuszcza siê wykonanie piwnic pod budynkami us³ugo-
wymi pod warunkiem, ¿e zostan¹ uwzglêdnione warunki
gruntowo - wodne istniej¹ce w miejscu lokalizacji budyn-
ku a poziom pod³ogi parteru nie przekroczy wysoko�ci
50cm ponad poziomem terenu przy wej�ciu g³ównym do
budynku;

11) nale¿y zapewniæ dostêp osób niepe³nosprawnych do po-
mieszczeñ ogólnodostêpnych w budynku us³ugowym;

12) wysoko�æ budynków okre�lona jako nieprzekraczalna oraz
sposób kszta³towania dachu i inne ustalone na dzia³ce
budowlanej parametry, dotycz¹ tak¿e wiat i innych zada-
szeñ odpowiednio do ich funkcji;

13) inwestor powinien zapewniæ w granicach w³asnego terenu
miejsca postojowe z uwzglêdnieniem ustaleñ i wska�ni-
ków zawartych w rozdziale 10 §24 dotycz¹cym systemów
komunikacji;

14) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej nale¿y
realizowaæ zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 10
oraz odpowiednio do przepisów odrêbnych.

15) powierzchniê biologicznie czynn¹ dzia³ki budowanej nale-
¿y zagospodarowaæ zieleni¹ trójstopniow¹, w tym tak¿e
zieleni¹ zimozielon¹, zieleñ od strony ulicy powinna mieæ
charakter ozdobny i zawieraæ nasadzenia z ro�lin kwitn¹-
cych;

16) ogrodzenie dzia³ki od strony ulic i innych przestrzeni
publicznych powinny mieæ wysoko�æ nie przekraczaj¹c¹
160 cm i strukturê a¿urow¹ o powierzchni prze�witów nie
mniejszej ni¿ 50% powierzchni ogrodzenia;

17) dzia³ka budowlana powinna mieæ cechy geometryczne
oraz minimaln¹ powierzchniê ustalon¹ planem uwzglêd-
niaj¹c ustalenia szczegó³owe dla danego terenu oraz usta-
lenia zawarte w rozdziale 9 dotycz¹cym zasad podzia³u
nieruchomo�ci;

18) podane parametry nale¿y odnosiæ do dzia³ki budowlanej
stanowi¹cej nieruchomo�æ gruntow¹ sk³adaj¹c¹ siê jednej,
lub wiêcej ni¿ jednej dzia³ki gruntu, je�li stanowiæ bêd¹
jeden przedmiot w³asno�ci i zostan¹ objête jednym projek-
tem zagospodarowania terenu;

19) dopuszcza siê dzia³ki budowlane o innych cechach geome-
trycznych, mniejszej szeroko�ci i mniejszej powierzchni ni¿
podano w ustaleniach, lecz wy³¹cznie dla dzia³ek budow-
lanych istniej¹cych przed wej�ciem w ¿ycie mniejszego
planu;

20) dopuszcza siê podzia³ nieruchomo�ci w celu wydzielenia
dzia³ki gruntu o mniejszej powierzchni lub mniejszej sze-
roko�ci ni¿ podano w ustaleniach, o ile zostanie przezna-
czona na powiêkszenie s¹siedniej nieruchomo�ci lub w
celu wydzielenia drogi wewnêtrznej ewentualnie na cele
publiczne;

21) dopuszcza siê budowê budynków gara¿owych lub gospo-
darczych bezpo�rednio przy granicy dzia³ki budowlanej
lub w zbli¿eniu do granicy zgodnie z przepisami odrêbny-
mi przy zachowaniu nieprzekraczalnych linii zabudowy w
stosunku do dróg ustalonych w niniejszym rozdziale;

22) dopuszcza siê podzia³ i ³¹czenie nieruchomo�ci w celu
utworzenia dzia³ki budowlanej odpowiadaj¹cej ustalonym
w niniejszym planie parametrom oraz zgodnie przepisami
prawa w zakresie gospodarki nieruchomo�ciami.

§36. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia
U obowi¹zuje zakaz:

1) budowy dachów jednospadowych z wyj¹tkiem dachów
budynków usytuowanych w granicy dzia³ek, budowy da-
chów o ró¿nym spadku przeciwleg³ych po³aci dachowych
lub z uskokiem w kalenicy, a tak¿e stosowania schodowo
ukszta³towanych �cian attykowych;

2) wykonywania elewacji w kolorach ostrych, ra¿¹cych, zbyt
jaskrawych w stosunku do otoczenia z wyj¹tkiem akcen-
tów kolorystycznych s³u¿¹cych reklamie;

3) stosowania blachy falistej, trapezowej lub p³yt warstwo-
wych typu �p³yta obornicka� w elewacji oraz na pokrycie
dachu budynków o przeznaczeniu podstawowym;
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4) podpiwniczenia budynków gospodarczych i gara¿owych;

5) budowy ogrodzeñ od strony ulic z prefabrykowanych
przêse³ betonowych i materia³ów odpadowych;

6) wykonywania podzia³ów geodezyjnych nieruchomo�ci
zabudowanych, je�li podzia³ nieruchomo�ci spowoduje, ¿e
ustalone dla danego terenu nieprzekraczalne wska�niki i
parametry zabudowy zostan¹ przekroczone na skutek tego
podzia³u;

7) budowy budynków w granicy dzia³ki w przypadku gdy
graniczy ona z terenami przeznaczonymi pod drogi pu-
bliczne, ogólnodostêpne drogi pieszo � jezdne i pieszo �
rowerowe, zieleñ, na inne cele publiczne a tak¿e z dzia³ka-
mi wydzielanymi pod dogi wewnêtrzne.

ROZDZIA£ 15.

U/P - tereny zabudowy us³ugowej oraz obiektów
produkcyjnych, sk³adów i magazynów.

Szczegó³owe warunki oraz parametry i wska�niki
kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenu

oraz ograniczenia i zakazy.

§37. 1. Na terenach oznaczonych symbolami 31 U/P usta-
la siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenu:

- przeznaczenie podstawowe: zabudowa us³ugowa, zabudo-
wa produkcyjna oraz sk³adowo � magazynowa,

- przeznaczenie dopuszczalne: lokal mieszkalny na potrzeby
w³asne lub jako mieszkanie s³u¿bowe.

2. Na terenach oznaczonych symbolami 31 U/P nie prze-
widuje siê zabudowy mieszkaniowej jako funkcji wystêpuj¹cej
samodzielnie na dzia³ce.

§38. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia
U/P ustala siê jako obowi¹zuj¹ce nastêpuj¹ce szczegó³owe
warunki, zasady zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) na terenach zabudowy us³ugowej, produkcyjnej i sk³ado-
wo - magazynowej mo¿na lokalizowaæ budynki us³ugowe,
biurowe, produkcyjne, sk³adowe, magazynowe lub budyn-
ki o funkcji ³¹czonej, a tak¿e budynki gara¿owe, gospodar-
cze oraz inne obiekty towarzysz¹ce zwi¹zane z funkcj¹
terenu

2) w budynku us³ugowym lub biurowym mo¿na zlokalizowaæ
lokal mieszkalny na potrzeby w³asne lub jako mieszkanie
s³u¿bowe w ilo�ci nie wiêcej ni¿ jeden lokal na dzia³ce
budowlanej

3) na ka¿dej dzia³ce budowlanej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy:
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4) budynki na dzia³ce nale¿y sytuowaæ z uwzglêdnieniem
nastêpuj¹cych nieprzekraczalnych linii zabudowy:

a) w odleg³o�ci 5m od granicy pasa drogowego dróg
publicznych klasy KD-D i KD-L,

b) w odleg³o�ci 10 m od granicy pasa drogowego drogi
wojewódzkiej klasy G stanowi¹cej obwodnicê miasta
(droga poza granicami planu),

c) w odleg³o�ci 4 m od granicy pasa drogowego dróg
wewnêtrznych, je�li takie zostan¹ wyznaczone

5) ustalone w planie nieprzekraczalne linie zabudowy do-
tycz¹ budynków projektowanych a tak¿e budynków istnie-
j¹cych w przypadku ich rozbudowy lub nadbudowy;

6) dachy budynków nale¿y realizowaæ jako dwuspadowe,
wielospadowe lub p³askie

7) na jednym budynku spadek g³ównych przeciwleg³ych po³aci
dachowych dachu spadowego musi byæ jednakowy;

8) ustala siê poziom pod³ogi parteru nie wy¿ej ni¿ 50 cm od
poziomu terenu przy wej�ciu g³ównym do budynku;

9) nale¿y zapewniæ dostêp osób niepe³nosprawnych do po-
mieszczeñ ogólnodostêpnych w budynku us³ugowym;

10) wysoko�æ budynków okre�lona jako nieprzekraczalna oraz
sposób kszta³towania dachu i inne ustalone na dzia³ce
budowlanej parametry, dotycz¹ tak¿e wiat i innych zada-
szeñ odpowiednio do ich funkcji;

11) inwestor powinien zapewniæ w granicach w³asnego terenu
miejsca postojowe z uwzglêdnieniem ustaleñ i wska�ni-
ków zawartych w rozdziale 10 dotycz¹cym systemów
komunikacji;
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12) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej nale¿y
realizowaæ zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 10
oraz odpowiednio do przepisów odrêbnych.

13) zjazdy na dzia³kê z dróg publicznych nale¿y realizowaæ
zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych;

14) powierzchniê biologicznie czynn¹ dzia³ki budowanej nale-
¿y zagospodarowaæ zieleni¹ trójstopniow¹ o charakterze
ozdobnym i izolacyjnym, w tym tak¿e zieleni¹ zimozielon¹,
wzd³u¿ granic dzia³ki od strony obwodnicy nale¿y wprowa-
dziæ zieleñ szpalerow¹;

15) ogrodzenie dzia³ki od strony ulic i innych przestrzeni
publicznych powinny mieæ wysoko�æ nie przekraczaj¹c¹
180 cm i strukturê a¿urow¹ o powierzchni prze�witów nie
mniejszej ni¿ 10% powierzchni ogrodzenia wliczaj¹c w to
bramy i furtki;

16) dzia³ka budowlana powinna mieæ cechy geometryczne
oraz minimaln¹ powierzchniê ustalon¹ planem uwzglêd-
niaj¹c ustalenia szczegó³owe dla danego terenu oraz usta-
lenia zawarte w rozdziale 9 dotycz¹cym zasad podzia³u
nieruchomo�ci;

17) podane parametry nale¿y odnosiæ do dzia³ki budowlanej
stanowi¹cej nieruchomo�æ gruntow¹ sk³adaj¹c¹ siê jednej,
lub wiêcej ni¿ jednej dzia³ki gruntu, je�li stanowiæ bêd¹
jeden przedmiot w³asno�ci i zostan¹ objête jednym projek-
tem zagospodarowania terenu;

18) dopuszcza siê dzia³ki budowlane o innych cechach geome-
trycznych, mniejszej szeroko�ci i mniejszej powierzchni ni¿
podano w ustaleniach, lecz wy³¹cznie dla dzia³ek budow-
lanych istniej¹cych przed wej�ciem w ¿ycie mniejszego
planu;

19) dopuszcza siê podzia³ nieruchomo�ci w celu wydzielenia
dzia³ki gruntu o mniejszej powierzchni lub mniejszej sze-
roko�ci ni¿ podano w ustaleniach, o ile zostanie przezna-
czona na powiêkszenie s¹siedniej nieruchomo�ci lub w
celu wydzielenia drogi wewnêtrznej ewentualnie na cele
publiczne;

20) dopuszcza siê podzia³ i ³¹czenie nieruchomo�ci w celu
utworzenia dzia³ki budowlanej odpowiadaj¹cej ustalonym
w niniejszym planie parametrom oraz zgodnie przepisami
prawa w zakresie gospodarki nieruchomo�ciami.

§39. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia
U/P obowi¹zuje zakaz:

1) budowy dachów jednospadowych, budowy dachów o
ró¿nym spadku przeciwleg³ych po³aci dachowych lub

z uskokiem w kalenicy, a tak¿e stosowania schodowo
ukszta³towanych �cian attykowych,

2) podpiwniczenia budynków gospodarczych i gara¿o-
wych,

3) budowy ogrodzeñ od strony ulic z prefabrykowanych
przêse³ betonowych i materia³ów odpadowych,

4) wykonywania podzia³ów geodezyjnych nieruchomo�ci
zabudowanych, je�li podzia³ nieruchomo�ci spowodu-
je, ¿e ustalone dla danego terenu nieprzekraczalne
wska�niki i parametry zabudowy zostan¹ przekroczone
na skutek tego podzia³u,

5) budowy budynków w granicy dzia³ki w przypadku gdy
graniczy ona z terenami przeznaczonymi pod drogi pu-
bliczne, ogólnodostêpne drogi pieszo � jezdne i pieszo �
rowerowe, zieleñ, na inne cele publiczne a tak¿e z dzia³ka-
mi wydzielanymi pod dogi wewnêtrzne.

ROZDZIA£ 16.

US � tereny sportu i rekreacji
Szczegó³owe warunki oraz parametry i wska�niki

kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia i zakazy.

§40. Na terenie oznaczonym symbolem 32US ustala siê
nastêpuj¹ce przeznaczenie terenu:

- przeznaczenie podstawowe: publiczne i ogólnodostêpne
obiekty i urz¹dzenia o funkcji sportowej i rekreacyjnej z
zieleni¹ towarzysz¹c¹

- przeznaczenie uzupe³niaj¹ce: ogólnodostêpne us³ugi tury-
styczne lub gastronomiczne z dopuszczeniem miejsc noc-
legowych

§41. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia
US ustala siê jako obowi¹zuj¹ce nastêpuj¹ce szczegó³owe
warunki, zasady zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) na terenach sportu i rekreacji mo¿na lokalizowaæ publiczne
oraz ogólnodostêpne obiekty i urz¹dzenia o funkcji spor-
towej i rekreacyjnej oraz budynki i obiekty przeznaczone na
cele us³ug turystycznych lub gastronomicznych z dopusz-
czeniem miejsc noclegowych jako obiekty towarzysz¹ce
funkcji sportowo � rekreacyjnej a tak¿e inne obiekty towa-
rzysz¹ce zwi¹zane z funkcj¹ terenu;

2) na ka¿dej dzia³ce budowlanej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy:
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3) budynki na dzia³ce nale¿y sytuowaæ z uwzglêdnieniem
nastêpuj¹cych nieprzekraczalnych linii zabudowy:

a) w odleg³o�ci 5 m od granicy pasa drogowego dróg
publicznych klasy KD-D i KD-L,

b) w odleg³o�ci 20 m od granicy pasa drogowego drogi
wojewódzkiej klasy G stanowi¹cej obwodnicê miasta
(droga poza granicami planu),

c) w odleg³o�ci 4 m od granicy pasa drogowego dróg
wewnêtrznych, je�li takie zostan¹ wyznaczone

4) dachy budynków nale¿y realizowaæ jako dwuspadowe,
wielospadowe lub p³askie, pokrycie dachów spadowych
dachówk¹ lub materia³em dachówkopodobnym w kolo-
rach zbli¿onych do dachówki naturalnej: ceglastym, czer-
wonym lub br¹zowym, dopuszcza siê tak¿e pokrycie w
kolorze grafitowym lub zgaszonej zieleni;

5) na jednym budynku spadek g³ównych przeciwleg³ych po³aci
dachowych dachu spadowego musi byæ jednakowy

6) przekrycia p³askie budynków nale¿y realizowaæ jako stro-
podachy lub stropodachy odwrócone, w tym równie¿ jako
�dachy zielone�;

7) dopuszcza siê rozwi¹zania indywidualne w zakresie prze-
krycia budynku w przypadku budowy ogólnodostêpnej
hali sportowej;

8) ustala siê poziom pod³ogi parteru nie wy¿ej ni¿ 50 cm od
poziomu terenu przy wej�ciu g³ównym do budynku;

9) nale¿y zapewniæ dostêp osób niepe³nosprawnych do obiek-
tów i pomieszczeñ ogólnodostêpnych;

10) wysoko�æ budynków okre�lona jako nieprzekraczalna oraz
sposób kszta³towania dachu i inne ustalone na dzia³ce
budowlanej parametry, dotycz¹ tak¿e wiat i innych zada-
szeñ odpowiednio do ich funkcji;

11) inwestor powinien zapewniæ w granicach w³asnego terenu
miejsca postojowe z uwzglêdnieniem ustaleñ i wska�ni-
ków zawartych w rozdziale 10 §24 dotycz¹cym systemów
komunikacji, w przypadku urz¹dzeñ i obiektów sportowych
niezbêdna ilo�ci miejsc postojowych nale¿y okre�liæ indy-
widualnie odpowiednio do wielko�ci obiektu i przewidy-
wanej ilo�ci uczestników;

12) dla ka¿dej dzia³ki budowlanej nale¿y zapewniæ dostêp do
drogi publicznej, z uwzglêdnieniem ustaleñ rozdzia³u 9
dotycz¹cych zasad podzia³u nieruchomo�ci i rozdzia³u 10
dotycz¹cych systemów komunikacji;

13) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej nale¿y
realizowaæ zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 10
oraz odpowiednio do przepisów odrêbnych.

14) powierzchniê biologicznie czynn¹ dzia³ki budowanej nale-
¿y zagospodarowaæ zieleni¹ ozdobn¹ oraz zieleni¹ o cha-
rakterze izolacyjnym;

15) ogrodzenie dzia³ki od strony ulic i innych przestrzeni
publicznych powinny mieæ wysoko�æ nie przekraczaj¹c¹
160 cm i strukturê a¿urow¹ o powierzchni prze�witów nie
mniejszej ni¿ 70% powierzchni ogrodzenia;

16) dzia³ka budowlana powinna mieæ cechy geometryczne
oraz minimaln¹ powierzchniê ustalon¹ planem uwzglêd-
niaj¹c ustalenia szczegó³owe dla danego terenu oraz usta-
lenia zawarte w przepisach ogólnych oraz rozdziale 9;

17) dopuszcza siê podzia³ nieruchomo�ci w celu wydzielenia
dzia³ki gruntu o mniejszej powierzchni lub mniejszej sze-
roko�ci ni¿ podano w ustaleniach, w celu wydzielenia
drogi wewnêtrznej ewentualnie na cele publiczne zwi¹za-
ne z infrastruktur¹ techniczn¹.

§42. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia
US obowi¹zuje zakaz:

1) lokalizowania zabudowy produkcyjnej, sk³adowej, maga-
zynowej oraz dystrybucji takich towarów jak: paliwa p³yn-
ne i inne materia³y niebezpieczne;

2) budowy budynków mieszkalnych, gospodarczych i gara-
¿owych jako budynków samodzielnych;

3) budowy dachów jednospadowych, dachów o ró¿nym
spadku przeciwleg³ych po³aci dachowych lub z uskokiem
w kalenicy, a tak¿e stosowania schodowo ukszta³towanych
�cian attykowych;

4) wykonywania elewacji w kolorach ostrych, ra¿¹cych, zbyt
jaskrawych w stosunku do otoczenia z wyj¹tkiem akcen-
tów kolorystycznych s³u¿¹cych reklamie;

5) stosowania blachy falistej i trapezowej w elewacji oraz na
pokrycie dachu budynków;

6) budowy ogrodzeñ z prefabrykowanych przêse³ betono-
wych i materia³ów odpadowych.

ROZDZIA£ 17.

ZP- tereny zieleni towarzysz¹cej.
Szczegó³owe warunki oraz parametry i wska�niki

kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia i zakazy.

§43. Na terenie oznaczonym symbolem 33ZP, 34ZP,
35ZP, 36ZP, 37ZP, 38ZP ustala siê nastêpuj¹ce przeznacze-
nie terenu:
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- teren zieleni urz¹dzonej towarzysz¹cej zabudowie miesz-
kaniowej, us³ugowej i produkcyjnej oraz ci¹gom komuni-
kacyjnym, o funkcji ozdobnej, rekreacyjnej i izolacyjnej,

- przeznaczenie uzupe³niaj¹ce: obiekty ma³ej architektury,
place zabaw, ci¹gi piesze i rowerowe, urz¹dzenia infra-
struktury technicznej.

§44. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia
ZP ustala siê jako obowi¹zuj¹ce nastêpuj¹ce szczegó³owe
warunki, zasady zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) ustala siê przeznaczenie terenu na cele zieleni urz¹dzonej
towarzysz¹cej zabudowie mieszkaniowej, us³ugowej i pro-
dukcyjnej oraz ci¹gom komunikacyjnym, które nale¿y prze-
znaczyæ na zagospodarowanie zieleni¹ trójstopniow¹ o
funkcji ozdobnej, rekreacyjnej i izolacyjnej z mo¿liwo�ci¹
wprowadzenia obiektów ma³ej architektury, urz¹dzenia
skwerów, placów zabaw i gier, ci¹gów pieszych i rowero-
wych a tak¿e urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;

2) powierzchnia biologicznie czynna powinna stanowiæ nie
mniej ni¿ 90% powierzchni dzia³ki;

3) dopuszcza siê urz¹dzanie miejsc postojowych pod warun-
kiem nie przekroczenia ustalonego wska�nika powierzchni
biologicznie czynnej;

4) dopuszcza siê wykonywanie ogrodzeñ, przy czym ogro-
dzenia powinny mieæ wysoko�æ nie przekraczaj¹c¹ 160 cm
i strukturê a¿urow¹ o powierzchni prze�witów nie mniej-
szej ni¿ 70% powierzchni ogrodzenia;

5) dopuszcza siê podzia³y nieruchomo�ci.

§45. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia
US obowi¹zuje zakaz:

1) lokalizowania wszelkiej zabudowy kubaturowej z wyj¹t-
kiem obiektów ma³ej architektury w postaci kiosków ulicz-
nych oraz obiektów tymczasowych ma³ej gastronomii itp.

2) wykonywania obiektów z blachy falistej i trapezowej oraz
tzw. p³yty obornickiej

3) budowy ogrodzeñ z prefabrykowanych przêse³ betono-
wych i materia³ów odpadowych.

ROZDZIA£ 18.

WS/ZP - tereny rowów z pasem zieleni towarzysz¹cej
Szczegó³owe warunki oraz parametry i wska�niki

kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia i zakazy.

§46. Na terenie oznaczonym symbolem WS/ZP ustala siê
nastêpuj¹ce przeznaczenie terenu:

- teren rowów oraz zieleni towarzysz¹cej obiektom meliora-
cji wodnej

§47. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia
WS/ZP ustala siê jako obowi¹zuj¹ce nastêpuj¹ce szczegó³owe
warunki, zasady zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) ustala siê przeznaczenie terenu zgodne z obecnym prze-
znaczeniem jako rowy oraz na cele zieleni towarzysz¹cej

obiektom melioracji wodnej wzd³u¿ rowu po obu jego
stronach,

2) powierzchnia biologicznie czynna powinna stanowiæ nie
mniej ni¿ 99% powierzchni terenu.

§48. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia
WS/ZP obowi¹zuje zakaz:

1) lokalizowania wszelkiej zabudowy z wyj¹tkiem ci¹gów
infrastruktury technicznej;

2) nasadzeñ zieleni wysokiej w odleg³o�ci 1,5 m od rowu po
obu jego stronach;

3) wprowadzania do rowu nieczyszczonych �cieków i innych
substancji szkodliwych dla �rodowiska wodnego w rozu-
mieniu ustawy Prawo Wodne;

4) podejmowania przedsiêwziêæ utrudniaj¹cych naturalny
sp³yw wód powierzchniowych oraz zmieniaj¹cych istniej¹-
ce stosunki wodne;

5) zagospodarowania terenu uniemo¿liwiaj¹cego dostêp do
rowu w celu jego konserwacji.

ROZDZIA£ 19.

KD-L - teren dróg publicznych � droga lokalna;
Szczegó³owe warunki oraz parametry i wska�niki

kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia i zakazy.

§49. Na terenie oznaczonym symbolem KD-L ustala siê
nastêpuj¹ce przeznaczenie terenu:

- teren dróg publicznych klasy lokalnej

§50. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia
KD-L ustala siê jako obowi¹zuj¹ce nastêpuj¹ce szczegó³owe
warunki, zasady zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) ustala siê przeznaczenie terenu na pas drogowy drogi
publicznej klasy lokalnej;

2) wymagania techniczne jak dla ulicy lokalnej zgodnie z
przepisami o drogach publicznych;

3) przewiduje siê poszerzenie pasa drogowego ulicy Polnej
na odcinku od obwodnicy miasta do ulicy Cmentarnej do
oraz do skrzy¿owania z nowoprojektowan¹ ulic¹ KD-L;

4) ustala siê podstawow¹ szeroko�æ pasa drogowego w
liniach rozgraniczaj¹cych wynosz¹c¹ 14 m, z miejscowymi
zwê¿eniami i poszerzeniami, zgodnie z rysunkiem planu
oraz z dostosowaniem do uwarunkowañ lokalnych;

5) w granicach pasa drogowego oprócz jezdni nale¿y przewidzieæ
w zale¿no�ci od potrzeb i lokalnych uwarunkowañ: zjazdy na
posesje, chodniki, pasy postojowe, pobocza, �cie¿ki rowero-
we, pas zieleni oraz urz¹dzenia infrastruktury drogowej;

6) w granicach pasa drogowego przewiduje siê mo¿liwo�æ
usytuowania urz¹dzeñ infrastruktury technicznej nie zwi¹-
zanej z funkcjonowaniem drogi;

7) projektowane sieci infrastruktury technicznej nale¿y reali-
zowaæ jako podziemne;
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8) zabudowa istniej¹ca w pasie terenu przewidzianym w
planie na poszerzenie pasa drogowego, do czasu zmiany
przeznaczenia terenu zgodnie z planem, mo¿e byæ u¿ytko-
wana w sposób dotychczasowy, lecz bez prawa podejmo-
wania nowych przedsiêwziêæ inwestycyjnych takich jak
budowa nowych obiektów budowlanych lub rozbudowa,
przebudowa lub nadbudowa obiektów istniej¹cych;

9) na skrzy¿owaniach pasa drogowego dróg klasy L z droga-
mi klasy D nale¿y stasowaæ naro¿a �ciête nie mniejsze ni¿
5 x 5 m z uwzglêdnieniem wymaganego trójk¹ta widocz-
no�ci.

§51. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia
KD-L obowi¹zuje zakaz:

1) podzia³ów nieruchomo�ci niezgodny z ustalonymi w pla-
nie liniami rozgraniczaj¹cymi, za wyj¹tkiem podzia³ów
porz¹dkuj¹cych stan w³asno�ciowy dokonywanymi w try-
bie przepisów z zakresu gospodarki nieruchomo�ciami;

2) zmiany sposobu u¿ytkowania terenu na inny ni¿ ustalony
planem;

3) lokalizowania obiektów budowlanych niezgodnych z usta-
lonym przeznaczeniem terenu, obiektów tymczasowych,
stawiania ogrodzeñ;

4) budowy urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w sposób nie-
skoordynowany z podstawowym przeznaczeniem terenu.

ROZDZIA£ 20.

KD-D - teren dróg publicznych � droga dojazdowa.
Szczegó³owe warunki oraz parametry i wska�niki

kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia i zakazy.

§52. Na terenie oznaczonym symbolem KD-D ustala siê
nastêpuj¹ce przeznaczenie terenu:

- teren dróg publicznych klasy dojazdowej

§53. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia
KD-D ustala siê jako obowi¹zuj¹ce nastêpuj¹ce szczegó³owe
warunki, zasady zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) ustala siê przeznaczenie terenu na pas drogowy drogi
publicznej klasy dojazdowej;

2) wymagania techniczne jak dla ulicy dojazdowej zgodnie z
przepisami o drogach publicznych;

3) ustala siê podstawow¹ szeroko�æ pasa drogowego w
liniach rozgraniczaj¹cych wynosz¹c¹ dla dróg projektowa-
nych 10 m, dla dróg istniej¹cych dopuszcza siê mniejsz¹
szeroko�æ z uwagi na istniej¹ce uwarunkowania, zgodnie
z rysunkiem planu;

4) przewiduje siê zachowanie istniej¹cej szeroko�ci pasa dro-
gowego ul. Le�nej;

5) przewiduje siê poszerzenie odcinka pasa drogowego ulic
Sienkiewicza � Polna zgodnie z rysunkiem planu;

6) na skrzy¿owaniach pasa drogowego dróg klasy D z droga-
mi klasy L nale¿y stasowaæ naro¿a �ciête nie mniejsze ni¿

5 x 5 m z uwzglêdnieniem wymaganego trójk¹ta widocz-
no�ci, na skrzy¿owaniach istniej¹cych nale¿y d¹¿yæ do ich
przebudowy z jednoczesnym powiêkszeniem trójk¹ta wi-
doczno�ci zgodnie z rysunkiem planu;

7) w granicach pasa drogowego oprócz jezdni nale¿y przewi-
dzieæ w zale¿no�ci od potrzeb i lokalnych uwarunkowañ:
zjazdy na posesje, chodniki, miejsca postojowe, pobocza,
�cie¿ki rowerowe, pas zieleni oraz urz¹dzenia infrastruktu-
ry drogowej;

8) w granicach pasa drogowego przewiduje siê mo¿liwo�æ
usytuowania urz¹dzeñ infrastruktury technicznej nie zwi¹-
zanej z funkcjonowaniem drogi;

9) projektowane sieci infrastruktury technicznej nale¿y reali-
zowaæ jako podziemne;

10) do czasu zmiany przeznaczenia i zagospodarowania tere-
nu zgodnie z planem, tereny przeznaczone pod drogi
publiczne mog¹ byæ u¿ytkowane w sposób dotychczaso-
wy;

11) zabudowa istniej¹ca w pasie terenu przewidzianym w
planie na poszerzenie pasa drogowego, do czasu zmiany
przeznaczenia terenu zgodnie z planem, mo¿e byæ u¿ytko-
wana w sposób dotychczasowy, lecz bez prawa podejmo-
wania nowych przedsiêwziêæ inwestycyjnych takich jak
budowa nowych obiektów budowlanych, rozbudowa, prze-
budowa lub nadbudowa obiektów istniej¹cych.

§54. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia
KD-D obowi¹zuje zakaz:

1) podzia³ów nieruchomo�ci niezgodny z ustalonymi w pla-
nie liniami rozgraniczaj¹cymi, za wyj¹tkiem podzia³ów
porz¹dkuj¹cych stan w³asno�ciowy dokonywanymi w try-
bie przepisów z zakresu gospodarki nieruchomo�ciami;

2) zmiany sposobu u¿ytkowania terenu na inny ni¿ ustalony
planem;

3) lokalizowania obiektów budowlanych niezgodnych z usta-
lonym przeznaczeniem terenu, obiektów tymczasowych,
stawiania ogrodzeñ;

4) budowy urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w sposób
nieskoordynowany z podstawowym przeznaczeniem tere-
nu.

ROZDZIA£ 21.

KD-PJ - teren dróg publicznych � droga pieszo-jezdna.
Szczegó³owe warunki oraz parametry i wska�niki

kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia i zakazy.

§55. Na terenie oznaczonym symbolem KD-PJ ustala siê
nastêpuj¹ce przeznaczenie terenu:

- teren dróg publicznych � droga ogólnodostêpna pieszo -
jezdna

§56. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia
KD-PJ ustala siê jako obowi¹zuj¹ce nastêpuj¹ce szczegó³owe
warunki, zasady zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
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1) ustala siê przeznaczenie terenu zgodne ze stanem obec-
nym, jako drogi publicznej o parametrach technicznych
ogólnodostêpnego ci¹gu pieszo � jezdnego o funkcji drogi
dojazdowej;

2) dla odcinków nowoprojektowanych ustala siê podsta-
wow¹ szeroko�æ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹-
cych wynosz¹c¹ 7 m, dla dróg istniej¹cych dopuszcza siê
mniejsz¹ szeroko�æ z uwagi na istniej¹ce uwarunkowania,
zgodnie z rysunkiem planu;

3) przewiduje siê zachowanie istniej¹cej szeroko�ci pasa dro-
gowego ulic Kwiatowej i Rozwenca;

4) na drogach KD-PJ obowi¹zuje ruch uspokojony;

5) w granicach pasa drogowego przewiduje siê mo¿liwo�æ
usytuowania urz¹dzeñ infrastruktury technicznej nie zwi¹-
zanej z funkcjonowaniem drogi;

6) projektowane sieci infrastruktury technicznej nale¿y reali-
zowaæ jako podziemne;

7) zabudowa istniej¹ca w pasie terenu przewidzianym w planie na
poszerzenie pasa drogowego w rejonie skrzy¿owania z drog¹
klasy D, do czasu zmiany przeznaczenia terenu zgodnie z
planem, mo¿e byæ u¿ytkowana w sposób dotychczasowy, lecz
bez prawa podejmowania nowych przedsiêwziêæ inwestycyj-
nych takich jak budowa nowych obiektów budowlanych, roz-
budowa, przebudowa lub nadbudowa obiektów istniej¹cych;

8) na skrzy¿owaniach pasa drogowego dróg KD-PJ z drog¹
klasy D nale¿y stasowaæ naro¿a �ciête nie mniejsze ni¿ 3
x 3 m z uwzglêdnieniem wymaganego trójk¹ta widoczno-
�ci, na skrzy¿owaniach istniej¹cych nale¿y d¹¿yæ do ich
przebudowy z jednoczesnym powiêkszeniem trójk¹ta wi-
doczno�ci zgodnie z rysunkiem planu.

§57. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia
KD-PJ obowi¹zuje zakaz:

1) podzia³ów nieruchomo�ci niezgodny z ustalonymi w pla-
nie liniami rozgraniczaj¹cymi, za wyj¹tkiem podzia³ów
porz¹dkuj¹cych stan w³asno�ciowy dokonywanymi w try-
bie przepisów z zakresu gospodarki nieruchomo�ciami;

2) zmiany sposobu u¿ytkowania terenu na inny ni¿ ustalony
planem;

3) lokalizowania obiektów budowlanych niezgodnych z usta-
lonym przeznaczeniem terenu, obiektów tymczasowych,
stawiania ogrodzeñ;

4) budowy urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w sposób nie-
skoordynowany z podstawowym przeznaczeniem terenu.

ROZDZIA£ 22.

KD-PR/IT - teren ogólnodostêpnych dróg pieszo �rowerowych
oraz urz¹dzeñ liniowej infrastruktury technicznej.
Szczegó³owe warunki oraz parametry i wska�niki

kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia i zakazy.

§58. Na terenie oznaczonym symbolem KD-PR/IT ustala
siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenu:

- przeznaczenie podstawowe - teren dróg ogólnodostêp-
nych pieszo � rowerowych,

- przeznaczenie uzupe³niaj¹ce � urz¹dzenia i obiekty linio-
wej infrastruktury technicznej.

§59. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia
KD-PR/IT ustala siê jako obowi¹zuj¹ce nastêpuj¹ce szczegó³o-
we warunki, zasady zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) ustala siê przeznaczenie terenu na cele dróg pieszo �
rowerowych oraz liniowej infrastruktury technicznej;

2) ustala siê szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych wyno-
sz¹c¹ nie mniej ni¿ 3,5 - 4,5 m z lokalnymi poszerzeniami
zgodnie z rysunkiem planu;

3) w granicach terenu przewiduje siê mo¿liwo�æ usytuowania
urz¹dzeñ i obiektów liniowej infrastruktury technicznej
oraz zieleni towarzysz¹cej i obiektów ma³ej architektury;

4) projektowane sieci infrastruktury technicznej nale¿y reali-
zowaæ jako podziemne;

5) w miejscach poszerzenia terenu KD-PR/IT powy¿ej 3,5 m,
dopuszcza siê urz¹dzenie miejsc postojowych dostêpnych
z pasa drogowego drogi KD-D, pod warunkiem, ¿e nie
bêd¹ kolidowa³y z podstawow¹ funkcj¹ terenu.

§60. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia
KD-PR/IT obowi¹zuje zakaz:

1) podzia³ów nieruchomo�ci niezgodny z ustalonymi w pla-
nie liniami rozgraniczaj¹cymi, za wyj¹tkiem podzia³ów
porz¹dkuj¹cych stan w³asno�ciowy dokonywanymi w try-
bie przepisów z zakresu gospodarki nieruchomo�ciami;

2) zmiany sposobu u¿ytkowania terenu na inny ni¿ ustalony
planem;

3) lokalizowania obiektów budowlanych niezgodnych z usta-
lonym przeznaczeniem terenu, obiektów tymczasowych,
stawiania ogrodzeñ;

4) budowy urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w sposób nie-
skoordynowany z podstawowym przeznaczeniem terenu.

ROZDZIA£ 23.

E - tereny elektroenergetyki - stacja transformatorowa.
Szczegó³owe warunki oraz parametry i wska�niki

kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenu
oraz ograniczenia i zakazy.

§61. Na terenie oznaczonym symbolem E ustala siê nastê-
puj¹ce przeznaczenie terenu:

- przeznaczenie podstawowe - teren urz¹dzeñ i obiektów
elektroenergetyki

- przeznaczenie uzupe³niaj¹ce � zieleñ towarzysz¹ca

§62. 1. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia
E ustala siê jako obowi¹zuj¹ce nastêpuj¹ce szczegó³owe wa-
runki, zasady zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) ustala siê teren stacji transformatorowej oraz liniowej
infrastruktury technicznej;

Poz. 195



— 781 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 10

2) teren nie przeznaczony pod zabudowê nale¿y zagospoda-
rowaæ zieleni¹.

2. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia E
obowi¹zuje zakaz podejmowania przedsiêwziêæ koliduj¹cych
z ustalonym przeznaczeniem terenu.

ROZDZIA£ 24.

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania obiektów

§63. 1. Do czasu przeznaczenia terenu na cele odpowia-
daj¹ce ustaleniom planu, dopuszcza siê dotychczasowy spo-
sób u¿ytkowania i zagospodarowania terenu, jednak bez
prawa budowy nowych obiektów o charakterze sta³ym nie
zwi¹zanych z ustalonym w planie przeznaczeniem terenu.

2. W stosunku do zabudowy istniej¹cej, ustala siê prawo
jej dotychczasowego u¿ytkowania i wykonywania remontów.
W przypadku przebudowy, dobudowy, nadbudowy lub rozbu-
dowy oraz zmiany sposobu u¿ytkowania, nale¿y stosowaæ
ustalenia niniejszego planu.

3. Dopuszcza siê dla obszaru objêtego ustaleniami pla-
nu, lokalizowanie w ramach przeznaczenia podstawowego,
elementów tymczasowego zagospodarowania terenu w po-
staci zieleni, obiektów i urz¹dzeñ reklamowych, obiektów ma³ej
architektury, urz¹dzeñ i obiektów towarzysz¹cych funkcji pod-
stawowej ustalonej planem, o ile nie stoi to w sprzeczno�ci
z pozosta³ymi ustaleniami planu.

4. Na terenie objêtym planem dopuszcza siê sytuowanie
obiektów tymczasowych nie koliduj¹cych z przeznaczeniem
terenu ustalonym planem, w tym ma³ych przeno�nych obiek-
tów handlowo - us³ugowych.

5. Wprowadza siê zakaz tymczasowego zagospodaro-
wania i zabudowy terenów na okres u¿ytkowania d³u¿szy ni¿
2 lata.

6. Obiekty tymczasowe po zakoñczeniu ich u¿ytkowania
nale¿y zdemontowaæ.

DZIA£ IV.

PRZEPISY PRZEJ�CIOWE I KOÑCOWE

ROZDZIA£ 25.

Ustalenia koñcowe

§64. Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczeniu
jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu warto�ci nieruchomo�ci,
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, w nastêpuj¹cej wysoko-
�ci:

1) dla terenów oznaczonych: KD-L, KD-D, KD � PJ, KD � PR/
IT, E, US, ZP, WS-ZP w wysoko�ci 1%

2) dla terenów oznaczonych: MN, MN/U, RM/MN/U, U, U/P w
wysoko�ci 20%

W stosunku do terenów stanowi¹cych w³asno�æ Gminy
Sompolno, op³aty nie nalicza siê.

§65. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta Sompolno.

§66. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Wielkopolskiego oraz publikacji na
stronie internetowej Miasta Sompolno.

§67. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Sompolnie

(-) Roman Bednarek
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XX/163/08

Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 12 grudnia 2008r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Sompolno obejmuj¹cego

czê�æ miasta Sompolno oraz czê�æ so³ectwa Sompolinek

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Poz. 195

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 z pó�niejszymi zmianami) Rada Gminy Kazimierz
Biskupi rozstrzyga co nastêpuje:

Na podstawie informacji Burmistrza Miasta Sompolno w
sprawie uwag wniesionych do projektu planu wy³o¿onego do
publicznego wgl¹du, rozstrzyga siê o sposobie ich rozpatrze-
nia w sposób zgodny z rozstrzygniêciem Burmistrza. Uwagi
zg³oszone w trakcie publicznej dyskusji zosta³y rozpatrzone i
uwzglêdnione. Uwagi do projektu planu w formie pisemnej
nie wp³ynê³y. Uwag nie uwzglêdnionych brak.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XX/163/08

Rady Miejskiej w Sompolnie
z dnia 12 grudnia 2008 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Sompolno obejmuj¹cego

czê�æ miasta Sompolno oraz czê�æ so³ectwa Sompolinek

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., Nr
80, poz. 717 z pó�n. zm.) Rada Miejska w Sompolnie rozstrzyga co nastêpuje:

1. Inwestycje zakresu infrastruktury technicznej, zapisane w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, stanowi¹ inwe-
stycje w zakresie dróg gminnych oraz zwi¹zanej z tym
infrastruktury drogowej oraz w zakresie wodoci¹gów i
kanalizacji.

2. Inwestycje realizowane mog¹ byæ etapowo, a terminy
realizacji poszczególnych etapów uzale¿nione bêd¹ od
aktualnych mo¿liwo�ci finansowych Gminy i wielko�ci
ruchu budowlanego.

3. Finansowanie inwestycji okre�lonych w §1, odbywaæ siê
bêd¹ zgodnie z przepisami o finansach publicznych po-
przez:

a) wydatki inwestycyjne z bud¿etu gminy zgodnie z uchwa-
³ami bud¿etowymi,

b) wspó³finansowanie przy udziale �rodków zewnêtrz-
nych w ramach, m.in.:

- dotacji unijnych,

- dotacji samorz¹du województwa,

- dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,

- z kredytów i po¿yczek bankowych,

- z udzia³u inwestorów zewnêtrznych na podstawie
odrêbnych porozumieñ,

- innych �rodków zewnêtrznych,

3. Przyjmuje siê, ¿e realizacja planu trwaæ mo¿e 15-20 lat, w
zwi¹zku z tym wydatki na realizacjê zadañ z zakresu
infrastruktury technicznej okre�lonej w §1, rozk³adaæ siê
bêd¹ w ró¿nym stopniu, na kolejne lata tego okresu.

4. Harmonogram realizacji zadañ d³ugookresowych w zakre-
sie infrastruktury technicznej a wynikaj¹cych z uchwalone-
go planu, wymaga uwzglêdnienia w strategii rozwoju
Gminy Sompolno.

5. Zadania przyjête do realizacji w poszczególnych latach,
realizowane bêd¹ sukcesywnie zgodnie z corocznie podej-
mowanymi przez Radê Miejsk¹ w Sompolnie, uchwa³ami
bud¿etowymi.


