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UCHWAŁA NR IX/83/2011 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU 

 z dnia 1 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód - obręb 
Łowyń 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zpóŎn. zm.) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z póŎn. zmianami), 
zgodnie z Uchwałņ Nr XXXIX/250/2005 Rady Miej-
skiej Miňdzychodu z dnia 24 sierpnia 2005 r. 
w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Miňdzychód – obrňb ŁowyŊ, oraz Uchwałņ Nr 
VI/37/2007 Rady Miejskiej Miňdzychodu z dnia 24 
stycznia 2007 r. zmieniajņcej zakres opracowania 
obszaru objňtego planem, i po stwierdzeniu zgodno-
Ōci z ustaleniami II zmiany studium uwarunkowaŊ 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Miňdzychód (uchwała nr LII/400/2010 Rady Miej-
skiej Miňdzychodu z dnia 21 kwietnia 2010r) uchwala 
siň miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Miňdzychód – obrňb ŁowyŊ, zwany dalej 
„planem”. Rada Miejska uchwala, co nastňpuje: 

DZIAŁ I 
Przepisy Ogólne 

§ 1.  
1) Plan zawiera ustalenia dla czňŌci obrňbu 
ŁowyŊ w granicach wskazanych na rysunku planu na 
który składa siň 6 Jednostek Strukturalnych oznaczo-
nych kolejno symbolami JS1, JS2, JS3, JS4, JS5, 
JS6. 
 

§ 2.  
1) Integralnymi czňŌciami planu jest niniejsza 
uchwała oraz nastňpujņce załņczniki do uchwały: 

1) załņcznik Nr 1 – stanowiņcy czňŌń graficznņ, 
zwanņ „rysunkiem planu”, opracowany 
w skali 1:2000; 

2) załņcznik nr 2 – stanowiņcy rozstrzygniňcie 
Rady Miejskiej Miňdzychodu o sposobie roz-
patrzenia uwag wniesionych do projektu pla-
nu; 

3) załņcznik nr 3 – stanowiņcy rozstrzygniňcie 
Rady Miejskiej Miňdzychodu o sposobie reali-
zacji zapisanych w planie miejscowym inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, któ-
re naleŐņ do zadaŊ własnych gminy oraz za-
sadach ich finansowania; 

2) Załņcznik nr 4 – spis obiektów znajdujņcych siň 
w ewidencji konserwatorskiej jest załņcznikiem 

o charakterze informacyjnym i nie jest on czňŌciņ 
integralnņ uchwały. 

 
§ 3.  

1) Plan okreŌla: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-

jņce tereny o róŐnym przeznaczeniu lub róŐ-
nych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu; 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem 
miejscowym; 

7) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej; 

9) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów; 

10) granice i sposób zagospodarowania terenów 
podlegajņcych ochronie, ustalonych na pod-
stawie przepisów szczególnych; 

11) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36 ust. 
4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

2) Szczegółowe ustalenia planu, zawierajņce do-
puszczenia, nakazy, ograniczenia lub zakazy 
i odnoszņce siň do wskazanych w ust. 1.zasad 
i wymagaŊ dotyczņcych zagospodarowania prze-
strzennego zawarte sņ w Dziale III niniejszej 
uchwały. 

3) Plan nie okreŌla: granic i sposobów zagospoda-
rowania górniczych a takŐe naraŐonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagroŐonych osu-
waniem siň mas ziemnych ze wzglňdu na ich 
niewystňpowanie w obszarze objňtym ustale-
niami zmiany planu. 

 

§ 4.  
1) W planie stosuje siň definicje pojňń, okreŌlo-
ne w art. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
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przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. w rozumieniu 
przyjňtym w ustawie. 
2) Ilekroń w planie uŐywa siň okreŌleŊ takich 
jak: 

1) „powierzchnia zabudowy” - naleŐy przez to 
rozumień powierzchniň budynków połoŐo-
nych w obrňbie działki budowlanej liczonņ ja-
ko rzut poziomy parteru; 

2) „wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy” - naleŐy 
przez to rozumień stosunek powierzchni kon-
dygnacji nadziemnych budynków, (parter 
i kondygnacje powyŐej) w obrňbie działki bu-
dowlanej (z wyłņczeniem balkonów, loggi 
i tarasów do powierzchni działki budowlanej; 

3) „przeznaczenie terenu”- naleŐy przez to ro-
zumień okreŌlony dla danego terenu podsta-
wowy sposób jego uŐytkowania, okreŌlajņcy 
m. in. okreŌlonņ zmianņ planu podstawowņ 
funkcjň tego terenu; 

4) „teren biologicznie czynny”- naleŐy przez to 
rozumień grunt rodzimy pokryty roŌlinnoŌciņ 
oraz woda powierzchniowa na działce budow-
lanej, a takŐe 50% sumy nawierzchni tarasów 
i stropodachów, urzņdzonych jako stałe traw-
niki lub kwietniki na podłoŐu zapewniajņcym 
ich naturalnņ wegetacjň, o powierzchni nie 
mniejszej niŐ 10 m2; 

5) „układ dachu”- naleŐy przez to rozumień usta-
lony przebieg najdłuŐszego odcinka kalenicy 
dachu dwuspadowego od strony linii zabu-
dowy, ulicy lub ciņgu pieszego; 

6) „usługi nieuciņŐliwe”- naleŐy przez to rozu-
mień usługi, które spełniajņ wymagania sani-
tarne właŌciwe dla podstawowego przezna-
czenia terenu i nie wymagajņ przeprowadze-
nia postňpowania w sprawie oceny oddziały-
wania na Ōrodowisko okreŌlonego 
w obowiņzujņcych przepisach szczególnych; 

7) „wysokoŌń zabudowy” - naleŐy przez to ro-
zumień wysokoŌń, liczonņ do wysokoŌci kale-
nicy mierzona od poziomu głównego wejŌcia 
w parterze do budynku; 

8) „noŌnik reklamowy” – naleŐy przez to rozu-
mień wolnostojņce, trwale zwiņzane z grun-
tem urzņdzenia reklamowe, nie pełniņce rów-
noczeŌnie innych funkcji; 

9) „funkcja uzupełniajņca” – naleŐy przez to ro-
zumień dopuszczenie wprowadzenia funkcji 
uzupełniajņcych (towarzyszņcych) dla funkcji 
podstawowych, ustalonych dla terenów objň-
tych ustaleniami planu, bez powodowania 
generalnej zmiany charakteru ich zagospoda-
rowania oraz warunków ochrony Ōrodowiska 
przyrodniczego i kulturowego w ich obrňbie; 

10) „wymiana istniejņcej zabudowy” – naleŐy 
przez to rozumień moŐliwoŌń rozbiórki istnie-
jņcego budynku i w jego miejsce budowň 
nowego o takich samych lub mniejszych pa-
rametrach w zakresie kubatury, powierzchni 
zabudowy, wysokoŌci. 

 
 
 

§ 5. 

1) Przedmiotem planu sņ tereny, przeznaczone 
na cele rozwoju funkcji mieszkaniowej, usługowej (w 
tym usług turystyki), funkcji przemysłowej (w tym 
baz, składów), produkcji rolnej, uŐytków zielonych, 
komunikacji samochodowej, przebiegu sieci oraz 
lokalizacji urzņdzeŊ infrastruktury technicznej. 
 
§ 6.  
1) W obszarze objňtym planem wydziela siň 
tereny zabudowy mieszkaniowej, o funkcjach ozna-
czonych na rysunku planu symbolami: 

1) MW – dla terenów zabudowy mieszkaniowej - 
wielorodzinnej; 

2) MN – dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

3) RM - dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
o charakterze zagrodowym, w tym gospo-
darstw rolnych; 

4) MN+U – dla terenów zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej oraz usług nieuciņŐliwych; 

5) MN+UT – dla terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej oraz usług turystyki, 
w tym turystyki pobytowej; 

6) MN+UR – dla terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej oraz usług rzemiosła. 

2) W obszarze objňtym planem wydziela siň tereny 
zabudowy usługowej, produkcyjno – technicznej 
oraz obsługi komunikacji o funkcjach oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami: 

1) UH – dla terenów zabudowy usług handlu; 
2) UT – dla terenów zabudowy usług turystyki; 
3) UO – dla terenów zabudowy usług oŌwiaty; 
4) UKs – dla terenów zabudowy usług kultury 

sakralnej; 
5) UZ – dla terenów zabudowy usług zdrowia; 
6) UI – dla terenów zabudowy usług innych; 
7) US – dla terenów usług sportu i rekreacji; 
8) P – dla terenów zabudowy techniczno - pro-

dukcyjnej oraz magazynów i składów; 
9) KSp – dla terenów obiektów i urzņdzeŊ ob-

sługi komunikacji samochodowej – parkingi; 
10) KSs – dla terenów stacji paliw; 
11) KSg – dla terenów obiektów i urzņdzeŊ ob-

sługi komunikacji samochodowej – zespoły 
garaŐowe. 

3) W obszarze objňtym planem wydziela siň tereny 
produkcji rolnej, o funkcjach oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami: 

1) RU – dla terenów obsługi produkcji 
w gospodarstwach rolnych o charakterze 
ogrodniczym; 

2) R – dla terenów rolniczych. 
4) W obszarze objňtym planem wydziela siň tereny 

uŐytków zielonych, o funkcjach oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 

1) ZP – dla terenów zieleni urzņdzonej, parko-
wej; 

2) ZD – dla terenów ogrodów działkowych; 
3) ZC – dla terenów cmentarzy; 
4) Z– dla terenów zieleni nieurzņdzonej; 
5) ZL - dla terenów lasów oraz dolesieŊ. 
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5) W obszarze objňtym planem wydziela siň tereny 
wód powierzchniowych o funkcji oznaczonej na 
rysunku planu nastňpujņcymi symbolami: 

1) WS - dla wód powierzchniowych, Ōródlņdo-
wych; 

6) W obszarze objňtym planem wydziela siň tereny 
zabudowy i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 
o funkcjach oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: 

1) W – dla terenów obiektów i urzņdzeŊ zaopa-
trzenia w wodň; 

2) E – dla terenów obiektów i urzņdzeŊ zaopa-
trzenia w energiň elektrycznņ; 

3) O – dla terenów obiektów i urzņdzeŊ gospo-
darki odpadami – oczyszczalnia Ōcieków. 

7) W obszarze objňtym planem wydziela siň tereny 
komunikacji drogowej, o funkcjach oznaczonych 
na rysunku planu nastňpujņcymi symbolami: 

1) KD/G - dla drogi publicznej głównej; 
2) KD/Z – dla dróg publicznych zbiorczych; 
3) KD/L – dla dróg publicznych lokalnych; 
4) KD/D – dla dróg i ulic publicznych dojazdo-

wych; 
5) KD/W – dla ulic wewnňtrznych. 

8) Nastňpujņce oznaczenia na rysunku planu sņ 
ustaleniami obowiņzujņcymi: 

1) granica obszaru objňtego planem; 
2) obowiņzujņce linie rozgraniczajņce tereny 

o róŐnym przeznaczeniu lub róŐnych zasadach 
zagospodarowania; 

3) przeznaczenie terenów - wyraŐone na rysunku 
planu symbolami literowymi i numerami wy-
róŐniajņcymi poszczególne tereny; 

4) obowiņzujņce i nieprzekraczalne linie zabu-
dowy. 

9) Plan dopuszcza wprowadzenie funkcji uzupełnia-
jņcych dla funkcji podstawowych, ustalonych dla 
terenów objňtych ustaleniami planu, bez powo-
dowania zmiany charakteru ich zagospodarowa-
nia oraz warunków ochrony Ōrodowiska przyrod-
niczego i kulturowego w ich obrňbie, maksymal-
nie do 40% powierzchni uŐytkowej obiektu lub 
powierzchni zabudowanej działki – o ile przepisy 
szczegółowe nie stanowiņ inaczej. 

10) Na kaŐdym terenie dopuszcza siň lokalizacjň 
obiektów i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, 
niezbňdnych dla prawidłowego funkcjonowania 
terenów, w tym obiektów i urzņdzeŊ telekomuni-
kacji oraz zaopatrzenia w wodň, zaopatrzenia 
w energie elektrycznņ, zaopatrzenia w ciepło, za-
opatrzenia w gaz, odprowadzenia Ōcieków oraz 
wód opadowych, o parametrach i wskaŎnikach 
zabudowy dostosowanych do potrzeb ich funk-
cjonowania, na zasadach okreŌlonych przez ad-
ministratorów sieci. 

 
§ 7.  

1) Ustala siň nastňpujņce ogólne zasady ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) Kształtowanie zabudowy powinno uwzglňd-
niań: 

a) istniejņce walory krajobrazowe, 

b) architekturň otoczenia, 
c) zabudowň sņsiedniņ, 
d) skalň, formň , detal architektoniczny 

i materiały charakterystyczne dla regionalne-
go budownictwa, 

e) w przypadku budowy obiektów o charakterze 
bliŎniaczym lub szeregowym naleŐy zachowań 
spójnoŌń w zakresie kubatury obiektów, for-
my, kolorystyki i materiałów wykoŊczenio-
wych, 

2) Plan dopuszcza dostosowanie istniejņcej za-
budowy do obowiņzujņcych wymogów tech-
nicznych, remontów elewacji, wymiany po-
kryń dachowych, ogólnej poprawy estetyki 
budynków oraz wprowadzanie urzņdzeŊ 
technicznych polepszajņcych warunki uŐyt-
kowania budynków pod warunkiem zacho-
wania nastňpujņcych zasad: 

a) zakaz stosowania sidingu i innych tworzyw 
sztucznych jak materiałów wykoŊczeniowych 
elewacji, 

b) nakaz stosowania pokryń dachowych 
o nieagresywnej kolorystyce, raŐņco odmien-
nej od kolorystyki dachów znajdujņcych siň 
w otoczeniu oraz zakaz stosowania pokryń bi-
tumicznych, papowych (za wyjņtkiem gontów 
bitumicznych) oraz typu onduline na obiek-
tach mieszkalnych i usługowych; 

3) Plan dopuszcza rozbudowň wszystkich bu-
dynków mieszkalnych i usługowych o takie 
elementy jak zadaszenie przedwejŌciowe, ga-
nek, wiatrołap, schody wejŌciowe, klatki 
schodowe, rampy dla niepełnosprawnych itp. 
chyba, Őe przepisy szczegółowe stanowiņ ina-
czej; 

4) Ustala siň obowiņzek stosowania w obiektach 
nowych oraz przy wymianie stolarki okiennej 
i drzwiowej jednorodnej stylowo, jednakowej 
na poziomie kondygnacji, z uwzglňdnieniem 
formy otworów; 

5) na terenach projektowanej zabudowy do-
puszcza siň wprowadzenie kondygnacji pod-
ziemnych w nowoprojektowanych obiektach, 
o ile warunki gruntowo wodne sņ odpowied-
nie; 

6) Dopuszczalne szerokoŌci elewacji frontowych 
budynków ustalone w przepisach szczegóło-
wych mogņ byń realizowane pod warunkiem 
zachowania minimalnych odległoŌci Ōcian 
budynków od granicy działki okreŌlonych 
w przepisach odrňbnych; 

7) Na obszarze planu dopuszcza siň wymianň 
istniejņcych obiektów gospodarczych, wiat 
i garaŐy na nowe, pod warunkiem Őe nowe 
obiekty bňdņ tworzyły uporzņdkowanņ zabu-
dowň o podobnym zharmonizowanym 
z otoczeniem wyglņdzie pod wzglňdem kolo-
rystyki, materiałów wykoŊczeniowych elewa-
cji i dachów, zakazuje siň wprowadzania 
obiektów „kontenerowych” tj. z blachy, ondu-
liny dykty itp. 

2) Przebieg linii rozgraniczajņcych dla celów opra-
cowaŊ geodezyjnych naleŐy okreŌlań poprzez od-
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czyt osi odpowiednich linii z rysunku planu miej-
scowego. 

3) Ustala siň nastňpujņce, ogólne zasady i warunki 
podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym:. 

1) dopuszcza siň wydzielanie działek przezna-
czonych pod lokalizacje urzņdzeŊ infrastruktu-
ry technicznej i komunikacji w ramach kaŐde-
go przeznaczenia terenu; wielkoŌń tych dzia-
łek naleŐy ustalań w dostosowaniu do para-
metrów technicznych lokalizowanych urzņ-
dzeŊ oraz potrzeb ich obsługi; 

2) gdy powierzchnia działki podlegajņcej podzia-
łowi uniemoŐliwia wydzielenie działek 
o parametrach okreŌlonych w przepisach 
szczegółowych uchwały dla poszczególnych 
terenów, dopuszcza siň pomniejszenie po-
wierzchni jednej z nowo wydzielonych działek 
o 10%; 

3) kņt połoŐenia granic działek w stosunku do 
pasa drogowego powinien wynosiń od 60 do 
120 stopni; 

4) szerokoŌń frontu działki dla zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej wolnostojņcej nie 
moŐe byń mniejsza niŐ 20m, w przypadku za-
budowy bliŎniaczej nie mniejsza niŐ 10,0m. 
(dla jednego modułu), szerokoŌń frontu dzia-
łek dla zabudowy usługowej i produkcyjnej 
powinna wynikań z potrzeb działki oraz prze-
pisów obowiņzujņcego Prawa Budowlanego 
i Rozporzņdzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadań bu-
dynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 
z 2002 r. z póŎn. zm.); 

5) dopuszcza siň podział nieruchomoŌci pod wa-
runkiem zapewnienia obsługi komunikacyjnej 
do kaŐdej z nich 

4) Ustala siň nastňpujņce zasady obsługi w zakresie 
miejsc parkingowych: 

1) naleŐy zapewniń dojazd do wszystkich urzņ-
dzeŊ i budynków zlokalizowanych w obrňbie 
terenu; 

2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
jednorodzinnej oraz zagrodowej naleŐy za-
pewniń nastňpujņcņ iloŌń miejsc parkingo-
wych: 

a) 1 miejsce na 1 mieszkanie lub budynek 
mieszkalny, 

b) 1 miejsce na kaŐde 25m² powierzchni uŐytko-
wej zlokalizowanych na działce usług, lecz nie 
mniej niŐ 2 miejsca postojowe, 

3) dla terenów usług naleŐy zapewniń nastňpu-
jņcņ iloŌń miejsc parkingowych: 

a) 1 miejsce na kaŐde 25m² powierzchni uŐytko-
wej obiektów usługowych lub administracyj-
no – socjalnych lecz nie mniej niŐ 2 miejsca 
postojowe jeŌli powierzchnia wynosi poniŐej 
25m², 

b) 1 miejsce dla pojazdu osoby niepełnospraw-
nej na kaŐde kolejne 25 miejsc parkingowych, 
lecz nie mniej niŐ jedno miejsce w przypadku 
parkingu o liczbie miejsc nie wiňkszej niŐ 10. 

4) dla terenów zabudowy produkcyjno technicz-
nej (P) oraz zwiņzanych z produkcjņ rolnņ 
(RPO, RO) naleŐy zapewniń nastňpujņcņ iloŌń 
miejsc parkingowych: 

a) 1 miejsce na kaŐde 50m² powierzchni uŐytko-
wej obiektów lecz nie mniej niŐ niŐ 2 miejsca 
postojowe w przypadku powierzchni mniej-
szej niŐ 50m², 

b) 1 miejsce dla pojazdu osoby niepełnospraw-
nej na kaŐde kolejne 25 miejsc parkingowych, 
lecz nie mniej niŐ jedno miejsce w przypadku 
parkingu o liczbie miejsc nie wiňkszej niŐ 10. 

5) Ustala siň nastňpujņce zasady dotyczņce realiza-
cji ogrodzeŊ: 

1) zakaz stosowania ogrodzeŊ prefabrykowa-
nych betonowych – dopuszcza siň jedynie 
stosowania elementów betonowych jako 
podmurówek i słupów ogrodzeŊ, 

2) nakaz stosowania ogrodzeŊ o estetycznych 
formach z zastosowaniem materiałów wy-
koŊczeniowych takich jak: metal, drewno, ce-
gła, kamieŊ. 

3) ograniczenie wysokoŌci ogrodzeŊ do 2,0m.; 

 
DZIAŁ II 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz środowiska przyrodniczego 

Rozdział I 
Ogólne zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

§ 8. . 
1)   Przedmiotem ochrony w obszarze planu sņ: 

1) obiekty wskazane do ochrony przez Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków; 

2) obszar objňty strefņ ochrony konserwator-
skiej; 

3) zabytkowe zespoły zieleni urzņdzonej, w tym 
cmentarze; 

4) zabytki archeologiczne i nawarstwienia kultu-
rowe w obrňbie układu urbanistycznego oraz 
obszary stanowisk archeologicznych; 

5) układ ruralistyczny wsi znajdujņcy siň 
w strefie ochrony konserwatorskiej. 

2) W obrňbie strefy ochrony konserwatorskiej wy-
magane jest uzyskanie uzgodnienie z Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków dla wszelkich 
działaŊ prowadzonych w obszarach przestrzeni 
publicznych: ulic, placów i dziedziŊców we-
wnňtrznych w zakresie obejmujņcym: 

1) prace mogņce wpłynņń na zmianň wyglņdu 
bryły lub elewacji budynków; 

2) nowe obiekty budowlane projektowane 
w obrňbie strefy konserwatorskiej; 

3) ukształtowanie zespołów zieleni urzņdzonej. 
3) Przedmiotem ochrony układu ruralistycznego wsi 

w strefie ochrony konserwatorskiej sņ: 
1) układ ulic wraz z ich granicami i liniami zabu-

dowy, w tym siatka ulic w historycznie 
ukształtowanych granicach, a w szczególno-
Ōci: 
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a) szerokoŌci ciņgów komunikacyjnych, podziały 
wewnňtrzne na jezdnie, chodniki oraz tereny 
zieleni urzņdzonej, 

b) historycznie utrwalone linie zabudowy, na-
wierzchnie ulic, placów (bruki, płyty kamien-
ne), 

2) zabudowa wsi i obiekty infrastruktury tech-
nicznej w odniesieniu do: 

a) historyczne ukształtowanych parametrów, 
a szczególnoŌci gabarytów, brył, konstrukcyj-
nych i stylistycznych podziałów elewacji oraz 
wysokoŌci, 

b) substancji zabytkowej, w szczególnoŌci styli-
styki bryły, wystroju elewacji w tym kolory-
styki i faktury, pokryń dachów i detalu, 

c) kondycji technicznej, 
3) obiekty małej architektury w tym: zabytkowe 

pomniki, krzyŐe i kapliczki, zabytkowe ogro-
dzenia murowane, kamienne i Őelazne, bra-
my; 

4) nawarstwienia kulturowe. 
4) W obszarze opracowania planu wystňpujņ obiek-

ty zabytkowe wskazane przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków do objňcia ochronņ; 

1) wykaz obiektów zabytkowych, wskazanych 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków znajduje siň w załņczniku nr 4 do niniej-
szej uchwały: Spis obiektów wskazanych do 
ochrony przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków usytuowanych na terenie wsi Ło-
wyŊ; 

2) nakazy dla zabytków wskazanych przez Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków: 

a) uzyskania od Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków wytycznych konserwatorskich dla 
prac projektowych, remontowych 
i budowlanych, z dopuszczeniem zalecenia 
w tych wytycznych przeprowadzenia badaŊ: 
naukowo-historycznych, archeologicznych, 
architektonicznych, konserwatorskich i analiz 
krajobrazowych, 

b) uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków projektów budowlanych, opraco-
wanych dla w/w obiektów; 

3) Dla obiektów zabytkowych, wskazanych przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków plan 
nakazuje: 

a) zachowanie tradycyjnych materiałów budow-
lanych i pokryń dachowych, 

b) w przypadku zachowanego detalu architekto-
nicznego elewacji oraz naruszenia linii zabu-
dowy ograniczenie wprowadzania dociepleŊ 
tych elewacji, 

c) w przypadku jakichkolwiek prac mogņcych 
wpłynņń na zmianň wyglņdu bryły i elewacji 
(w tym malowanie elewacji) naleŐy uzgodniń 
je z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

 

§ 9.  

1) Na terenie objňtym planem znajdujņ siň zaewi-
dencjonowane stanowiska archeologiczne objňte 
ochronņ konserwatorskņ – wskazane na rysunku 
planu. W ich obrňbie plan ustala: 

1) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego ustala siň obowiņzek uzgadnia-
nia z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków przed uzyskaniem pozwole-
nia na budowň wszelkich prac ziemnych zwiņ-
zanych z zabudowaniem lub zagospodarowa-
niem terenu w celu ustalenia zakresu badaŊ 
archeologicznych, 

2) rozpoczňcie prac ziemnych zwiņzanych z re-
alizacjņ inwestycji uzaleŐnia siň od uzyskania 
stosownego pozwolenia od Wielkopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 
Rozdział II 

Ogólne zasady ochrony środowiska przyrodniczego 

§ 10.  
1) Ustala siň w obszarze objňtym planem objňcie 

ochronņ podstawowych elementów istniejņcego 
systemu przyrodniczego, wskazanych na rysunku 
planu, a w tym: 

1) istniejņcy system kanałów melioracyjnych; 
2) tereny zielni w obszarze rynny jeziora ŁowyŊ-

skiego; 
3) tereny lasów oraz zieleni nieurzņdzonej wy-

stňpujņcej w postaci lokalnych zakrzaczeŊ 
i zadrzewieŊ; 

4) tereny rolnicze. 
2) W obrňbie terenów wskazanych w ust. 1 obowiņ-

zujņ: 
1) nakaz utrzymania zasiňgu przestrzennego 

w/w terenów i istniejņcych form ich uŐytko-
wania, 

2) zakaz wprowadzania trwałej zabudowy – za 
wyjņtkiem obiektów i urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej - poza terenami wskazanymi 
w ustaleniach szczegółowych planu, 

3) Obszar opracowania połoŐony jest na terenie 
Miňdzychodzkiego Obszaru Chronionego Krajo-
brazu w zwiņzku z tym obowiņzujņ przepisy od-
rňbne – Rozporzņdzenie Nr 18/07 Wojewody 
Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2007r. w sprawie 
Miňdzychodzkiego Obszaru Chronionego Krajo-
brazu. 

4) Plan dopuszcza: 
1) rozbudowň systemu przyrodniczego o nowe 

jego elementy, w tym m.in. o planowane ze-
społy zieleni urzņdzonej, wprowadzenie dole-
sieŊ w obrňbie terenów lasów i zieleni nie-
urzņdzonej oraz zespołów zieleni izolacyjnej; 

2) rewitalizacjň i uzupełnienie istniejņcych tere-
nów zieleni towarzyszņcej zabudowie oraz 
przestrzeni publicznych z udziałem skwerów, 
zadrzewieŊ i trawników. 

5) W zakresie ochrony wód plan ustala: 
1) ze wzglňdu na połoŐenie obszaru opracowa-

nia na terenie Miňdzychodzkiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu plan ustala mini-
malnņ odległoŌń 100,0m od linii brzegowej 
wód powierzchniowych znajdujņcych siň na 
tym obszarze do linii zabudowy; 
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2) dla nowo projektowanych terenów zabudowy 
mieszkaniowej, usługowej i produkcyjno – 
technicznej oraz zabudowy zwiņzanej 
z produkcjņ rolnņ nakaz podłņczenia obiektów 
do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, o ile wy-
stňpujņ odpowiednie warunki techniczne; 

3) w przypadku braku zbiorczej kanalizacji sani-
tarnej dopuszcza siň odprowadzanie nieczy-
stoŌci ciekłych do szczelnych zbiorników na 
nieczystoŌci, ale tylko do czasu wybudowania 
sieci kanalizacji sanitarnej; 

4) w przypadku braku moŐliwoŌci podłņczenia 
do zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza 
siň budowň przydomowych biologicznych 
oczyszczalni Ōcieków, 

5) dopuszcza siň odprowadzenie wód opado-
wych i roztopowych do sieci kanalizacji desz-
czowej; 

6) dopuszcza siň wtórne wykorzystanie wód 
opadowych i roztopowych na terenie. 

 
§ 11.  
1) W szczególnoŌci plan ustala zakaz: 

1) lokalizowania inwestycji szczególnie szkodli-
wych dla Ōrodowiska oraz inwestycji mogņ-
cych pogorszyń stan Ōrodowiska w obrňbie 
granic wsi – z wyjņtkiem obiektów i urzņdzeŊ 
infrastruktury technicznej - a w tym: 

a) wprowadzania nieoczyszczonych Ōcieków 
komunalnych i przemysłowych do ziemi 
i wód powierzchniowych, 

b) budowy zakładów przemysłowych, których 
działalnoŌń jest szkodliwa dla Ōrodowiska 
mimo zastosowania technicznych Ōrodków 
neutralizujņcych zanieczyszczenia, 

c) budowy ferm hodowlanych, 
d) składowania Ōrodków i odpadów promienio-

twórczych, 
2) dopuszczenie lokalizacji inwestycji mogņcych 

pogorszyń stan Ōrodowiska w granicach planu 
jedynie na podstawie ocen oddziaływania na 
Ōrodowisko, wykazujņcych brak negatywnego 
oddziaływania na wody podziemne. 

 
DZIAŁ III 

Przepisy szczegółowe 

Rozdział I 
JEDNOSTKA STRUKTURALNA NR 1Tereny 

zabudowy mieszkaniowej 

§ 12.  
1) Dla terenów istniejņcej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 1.1MN , 1.2MN, 1.3MN, 1.4MN plan 
ustala: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
b) uzupełniajņce: usługi nieuciņŐliwe, zieleŊ 

urzņdzona, infrastruktura techniczna. 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) dopuszczenie budowy budynków mieszkal-
nych na terenach za wyjņtkiem terenu 1.2MN, 

b) dopuszczenie budowy obiektów gospodar-
czych, garaŐy i wiat jako zabudowy towarzy-
szņcej obiektom mieszkalnym, dopasowanych 
skalņ i formņ do tych obiektów tj. pod wzglň-
dem wysokoŌci, geometrii, układu kalenicy 
i pokrycia dachu; 

c) zasady kształtowania zabudowy zgodnie z §7 
ust. 1 niniejszej uchwały, 

d) dopuszczenie wprowadzania usług nieuciņŐ-
liwych do istniejņcych i projektowanych bu-
dynków mieszkalnych, 

e) dopuszczenie rozbudowy budynków miesz-
kalnych i gospodarczych – pod warunkiem 
zachowania parametrów i wskaŎników usta-
lonych w punkcie 5). 

3) zasady ochrony wartoŌci Ōrodowiska przy-
rodniczego i krajobrazu kulturowego: 

a) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej na co najmniej 50% powierzchni dzia-
łek, 

b) dla systemu ogrzewania i gospodarki cieplnej 
w projektowanych budynkach nakaz wpro-
wadzania alternatywnych Ŏródeł energii, 
w tym: gazowe, elektryczne, biomasa i inne, 
które minimalizujņ ujemny wpływ na stan 
Ōrodowiska przyrodniczego, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: ze 
wzglňdu na połoŐenie terenów ozn. symbo-
lem 1.3MN w obszarze stanowisk archeolo-
gicznych naleŐy uwzglňdniń ustalenia zawarte 
w § 9 niniejszej uchwały, dla pozostałych te-
renów nie ustala siň nakazów i ograniczeŊ 
w tym zakresie, 

5) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki 
intensywnoŌci zabudowy: 

a) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b) dopuszczenie budowy nowych budynków 

mieszkalnych (w tym bliŎniaczych) 
o parametrach: 

 powierzchnia zabudowy do 250m², 
 ograniczenie wysokoŌci do 10,0m, 
 dopuszczenie kształtowania dachów dwuspa-

dowych lub wielospadowych o nachyleniu 
połaci w zakresie 20 do 45 stopni, 

c) dopuszczenie budowy budynków garaŐowych 
i gospodarczych o nastňpujņcych parame-
trach: 

 powierzchnia zabudowy do 50,0m², 
 ograniczenie wysokoŌci do 6,0m, 
 nakaz kształtowania dachów dwuspadowych 

lub wielospadowych o nachyleniu połaci 
w zakresie od 10 do 45 stopni, 

 w przypadku garaŐu dobudowanego dopusz-
cza siň stosowanie dachu jednospadowego 
o nachyleniu w zakresie 5 do 45 stopni, 
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d) ograniczenie dopuszczalnych powierzchni za-
budowy - do 30% powierzchni działki budow-
lanej, 

e) ograniczenie dopuszczalnej szerokoŌci elewa-
cji frontowej budynków mieszkalnych do 20,0 
m, dla zabudowy bliŎniaczej do 24,0m, 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem: 

a) dopuszczenie wydzielania nowych działek 
budowlanych przy zachowaniu minimalnej 
powierzchni działki budowlanej 1000.0m² 
z zastrzeŐeniem ustaleŊ zawartych w §7 ust. 3, 

7) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu: 

a) ograniczenie przeznaczonej pod usługi towa-
rzyszņce do 30% powierzchni uŐytkowej bu-
dynku mieszkalnego, 

b) nakaz zagwarantowania odpowiedniej liczby 
miejsc parkingowych lub postojowych, usta-
lonej w §7. ust. 4 uchwały. 

8) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów: 
dopuszczenie tymczasowego wykorzystania 
terenów planowanej zabudowy dla potrzeb 
produkcji rolniczej oraz jako terenów zieleni. 

 

Rozdział II 
JEDNOSTKA STRUKTURALNA NR 1 Tereny zieleni 

§ 13.  
1) Dla terenów z istniejņcņ funkcjņ podstawowņ 

tereny lasów, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1.1ZL, 1.2 ZL, - plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe: tereny lasów, 
2) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego; 
a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie 

czynnej na co najmniej 95% powierzchni te-
renu, 

b) dopuszczenie utrzymania istniejņcych form 
uŐytkowania, 

c) w przypadku istniejņcego układu rowów me-
lioracyjnych nakaz zachowania ich pełnej 
droŐnoŌci oraz zapewnienia dostňpu do pro-
wadzenia prac zwiņzanych z ich technicznym 
utrzymaniem. 

3) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem 
miejscowym: nie dopuszcza siň podziałów 
nieruchomoŌci; 

4) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy: zakaz wprowadzania 
jakiejkolwiek zabudowy - z wyjņtkiem obiek-
tów wskazanych w §6 ust. 10 uchwały. 

 

 

 

 

 

 

Rozdział III 
JEDNOSTKA STRUKTURALNA NR 1Tereny 

komunikacji 

§ 14. . 

1) Ustała siň w obszarze Jednostki Strukturalnej nr 
1 układ komunikacji drogowej publicznej, na któ-
ry składajņ siň: 

1) istniejņca droga dojazdowa ozn. symbolem 
1.1KD/D 

2) Dla terenów z funkcjņ podstawowņ komunikacji 
drogowej publicznej – ulice dojazdowe, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem 1.1KD/D – plan 
ustala: 

1) przeznaczenie terenów: tereny komunikacji 
drogowej publicznej - ulic dojazdowych; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) dopuszczenie prowadzenia prac moderniza-
cyjnych i innych robót okreŌlonych ustawņ 
o drogach publicznych, 

3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego: dopuszczenie za-
chowania i wprowadzania w liniach rozgrani-
czajņcych drogi liniowych układów zieleni 
wysokiej i izolacyjnej, o ile nie koliduje to 
z bezpieczeŊstwem ruchu oraz przebiegiem 
sieci uzbrojenia, 

4) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgra-
niczajņcych dróg urzņdzeŊ i sieci uzbrojenia 
technicznego, 

b) nakaz utrzymania minimalnej szerokoŌci 
w liniach rozgraniczajņcych 10.00 m poza od-
cinkami istniejņcych geodezyjnie wyznaczo-
nych linii rozgraniczajņcych o ile nie koliduje 
to z bezpieczeŊstwem ruchu pojazdów, 

 

Rozdział IV 
JEDNOSTKA STRUKTURALNA NR 2Tereny 

zabudowy mieszkaniowej 

§ 15.  

1) Dla terenów istniejņcej zabudowy mieszkaniowej 
o charakterze zagrodowym, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami: 2.1RM, 2.2 RM plan 
ustala: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa o cha-

rakterze zagrodowym w tym gospodarstw 
rolnych; 

b) uzupełniajņce: zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna, infrastruktura techniczna, komu-
nikacja. 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) dopuszczenie wprowadzania nowej zabudo-
wy mieszkaniowej oraz gospodarczej na tere-
nie 2.2RM, 

b) zakaz budowy nowych budynków na terenie 
2.1RM 
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c) dopuszczenie rozbudowy istniejņcych budyn-
ków mieszkalnych i gospodarczych pod wa-
runkiem zachowania parametrów ustalonych 
w punkcie 5, 

3) zasady ochrony wartoŌci Ōrodowiska przy-
rodniczego i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-
wierzchni biologicznie czynnej 50% po-
wierzchni działki, 

b) dla systemu ogrzewania i gospodarki cieplnej 
planowanych budynków nakaz wprowadzania 
alternatywnych Ŏródeł energii, w tym: gazo-
we, elektryczne, biomasa i inne, które mini-
malizujņ ujemny wpływ na stan Ōrodowiska 
przyrodniczego, 

c) zakaz przekraczania standardów jakoŌci Ōro-
dowiska, w tym standardów jakoŌci powietrza 
poza granicami terenu, do którego inwestor 
ma tytuł prawny. 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
nie ustala siň. 

5) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki 
intensywnoŌci zabudowy: 

a) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b) dopuszczenie budowy nowych budynków 

mieszkalnych o parametrach: 
 powierzchnia zabudowy do 250m², 
 ograniczenie wysokoŌci do 10,0m, 
 dopuszczenie kształtowania dachów dwuspa-

dowych lub wielospadowych o nachyleniu 
połaci w zakresie 20 do 45 stopni, 

c) dopuszczenie budowy budynków gospodar-
czych o nastňpujņcych parametrach: 

 powierzchnia zabudowy do 150,0m², 
 ograniczenie wysokoŌci do 12,0m, (w tym 

wiat dla sprzňtu rolniczego), 
 nakaz kształtowania dachów dwuspadowych 

lub wielospadowych o nachyleniu połaci 
w zakresie od 10 do 45 stopni, 

d) ograniczenie dopuszczalnych powierzchni za-
budowy - do 30% powierzchni działki budow-
lanej, 

e) ograniczenie dopuszczalnej szerokoŌci elewa-
cji frontowej budynków mieszkalnych do 20,0 
m, dla zabudowy gospodarczej do 25,0m, 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem: 

a) dopuszczenie wydzielania nowych działek 
budowlanych na terenie 2.2RM przy zacho-
waniu minimalnej powierzchni działki budow-
lanej 1200.0m² z zastrzeŐeniem ustaleŊ zawar-
tych w §7 ust. 3., 

b) nakaz zagwarantowania odpowiedniej liczby 
miejsc parkingowych lub postojowych, usta-
lonej w §7. ust. 4 uchwały. 

2) Dla terenów projektowanej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 
2.7MN, plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna, 

b) uzupełniajņce: usługi nieuciņŐliwe, infrastruk-
tura techniczna, zieleŊ. 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) dopuszczenie budowy budynków mieszkal-
nych, 

b) dopuszczenie budowy obiektów gospodar-
czych, garaŐy i wiat jako zabudowy towarzy-
szņcej obiektom mieszkalnym, 

c) zasady kształtowania zabudowy zgodnie z §7 
ust. 1 niniejszej uchwały, 

d) dopuszczenie wprowadzania usług nieuciņŐ-
liwych do budynków mieszkalnych, 

3) zasady ochrony wartoŌci Ōrodowiska przy-
rodniczego i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-
wierzchni biologicznie czynnej 50% po-
wierzchni terenu, 

b) dla systemu ogrzewania i gospodarki cieplnej 
nakaz wprowadzania alternatywnych Ŏródeł 
energii, w tym: gazowe, elektryczne, biomasa 
i inne, które minimalizujņ ujemny wpływ na 
stan Ōrodowiska przyrodniczego, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: ze 
wzglňdu na połoŐenie terenu ozn. symbolem 
2.6MN, w obszarze stanowisk archeologicz-
nych naleŐy uwzglňdniń ustalenia zawarte w § 
9 niniejszej uchwały, dla pozostałych terenów 
nie ustala siň nakazów i ograniczeŊ w tym za-
kresie, 

5) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki 
intensywnoŌci zabudowy: 

a) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b) dopuszczenie budowy nowych budynków 

mieszkalnych ( w tym bliŎniaczych) o parame-
trach: 

 powierzchnia zabudowy do 250m², 
 ograniczenie wysokoŌci do 10,0m, 
 dopuszczenie kształtowania dachów dwuspa-

dowych lub wielospadowych o nachyleniu 
połaci w zakresie 20 do 45 stopni, 

c) dopuszczenie budowy budynków garaŐowych 
i gospodarczych o nastňpujņcych parame-
trach: 

 powierzchnia zabudowy do 50,0m², 
 ograniczenie wysokoŌci do 6,0m, 
 nakaz kształtowania dachów dwuspadowych 

lub wielospadowych o nachyleniu połaci 
w zakresie od 10 do 45 stopni, 

 w przypadku garaŐu dobudowanego dopusz-
cza siň stosowanie dachu jednospadowego 
o nachyleniu w zakresie 5 do 45 stopni, 

d) ograniczenie dopuszczalnych powierzchni za-
budowy - do 30% powierzchni działki budow-
lanej, 

e) ograniczenie dopuszczalnej szerokoŌci elewa-
cji frontowej budynków mieszkalnych do 20,0 
m, dla zabudowy bliŎniaczej do 24,0m, 
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6) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem: 

a) dopuszczenie wydzielania nowych działek 
budowlanych przy zachowaniu minimalnej 
powierzchni działki budowlanej 1000.0m² 
z zastrzeŐeniem ustaleŊ zawartych w §7 ust. 
3., 

7) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu: 

a) ograniczenie przeznaczonej pod usługi towa-
rzyszņce do 30% powierzchni uŐytkowej bu-
dynku mieszkalnego, 

b) nakaz zagwarantowania odpowiedniej liczby 
miejsc parkingowych lub postojowych, usta-
lonej w §7. ust. 4 uchwały. 

8) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów: 
dopuszczenie tymczasowego wykorzystania 
terenów planowanej zabudowy dla potrzeb 
produkcji rolniczej oraz jako terenów zieleni. 

3) Dla terenu projektowanej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług tu-
rystyki, oznaczonego na rysunku planu symbo-
lami: - 2.8MN+UT, plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna z dopuszczeniem usług turystyki, 
w tym turystyki pobytowej, 

b) uzupełniajņce: usługi nieuciņŐliwe, infrastruk-
tura techniczna, komunikacja, zieleŊ urzņdzo-
na, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) dopuszczenie wprowadzania nowej zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz obiek-
tów usług turystyki takich jak pensjonaty, 
domy letniskowe w formie budynków wolno-
stojņcych, w lokalizacji zgodnej z wyznaczo-
nymi liniami zabudowy, 

b) dopuszczenie budowy obiektów gospodar-
czych, garaŐy i wiat jako zabudowy towarzy-
szņcej obiektom mieszkalnym, 

c) zasady kształtowania zabudowy zgodnie z §7 
ust. 1 niniejszej uchwały, 

d) dopuszczenie wprowadzania usług nieuciņŐ-
liwych do budynków mieszkalnych, 

3) zasady ochrony wartoŌci Ōrodowiska przy-
rodniczego i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-
wierzchni biologicznie czynnej 50% po-
wierzchni terenu, 

b) dla systemu ogrzewania i gospodarki cieplnej 
nakaz wprowadzania alternatywnych Ŏródeł 
energii, w tym: gazowe, elektryczne, biomasa 
i inne, które minimalizujņ ujemny wpływ na 
stan Ōrodowiska przyrodniczego, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: ze 
wzglňdu na wystňpowanie na terenie obszaru 
stanowisk archeologicznych naleŐy uwzglňd-
niń ustalenia zawarte w § 9 niniejszej uchwa-
ły, 

5) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki 
intensywnoŌci zabudowy: 

a) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu 
b) dopuszczenie budowy nowych budynków 

mieszkalnych lub usługowych o parametrach: 
 powierzchnia zabudowy do 250m², 
 ograniczenie wysokoŌci do 10,0m, 
 dopuszczenie kształtowania dachów dwuspa-

dowych lub wielospadowych o nachyleniu 
połaci w zakresie 20 do 45 stopni, 

c) dopuszczenie budowy budynków garaŐowych 
i gospodarczych o nastňpujņcych parame-
trach: 

 powierzchnia zabudowy do 50,0m², 
 ograniczenie wysokoŌci do 6,0m, 
 nakaz kształtowania dachów dwuspadowych 

lub wielospadowych o nachyleniu połaci w 
zakresie od 10 do 45 stopni, 

 w przypadku garaŐu dobudowanego dopusz-
cza siň stosowanie dachu jednospadowego 
o nachyleniu w zakresie 5 do 45 stopni, 

d) ograniczenie dopuszczalnych powierzchni za-
budowy - do 30% powierzchni działki budow-
lanej, 

e) ograniczenie dopuszczalnej szerokoŌci elewa-
cji frontowej budynków mieszkalnych do 20,0 
m, dla zabudowy usługowej do 24,0m, 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoŌci objňtych planem: 

a) dopuszczenie wydzielania nowych działek 
budowlanych przy zachowaniu minimalnej 
powierzchni działki budowlanej 1000.0m² z 
zastrzeŐeniem ustaleŊ zawartych w §7 ust. 3., 

b) dopuszcza siň wydzielenie dróg dojazdowych 
– wewnňtrznych do obsługi działek nie posia-
dajņcych moŐliwoŌci obsługi z dróg publicz-
nych, 

7) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu: 

a) ograniczenie przeznaczonej pod usługi towa-
rzyszņce do 45% powierzchni uŐytkowej bu-
dynku mieszkalnego, 

b) nakaz zagwarantowania odpowiedniej liczby 
miejsc parkingowych lub postojowych, usta-
lonej w §7. ust. 4 uchwały. 

8) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów: 
dopuszczenie tymczasowego wykorzystania 
terenów planowanej zabudowy dla potrzeb 
produkcji rolniczej oraz jako terenów zieleni. 

 

Rozdział V 
JEDNOSTKA STRUKTURALNA NR 2Tereny zieleni 

§ 16.  

1)   Dla terenów z funkcjņ podstawowņ tereny lasów, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 2.1ZL, 
2.2ZL, 2.3ZL - plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: tereny lasów, 
2) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego; 
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a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie 
czynnej na co najmniej 95% powierzchni te-
renu, 

b) dopuszczenie utrzymania istniejņcych form 
uŐytkowania, 

c) nakaz utrzymania istniejņcego układu rowów 
melioracyjnych i zachowania ich pełnej droŐ-
noŌci oraz zapewnienia dostňpu do prowa-
dzenia prac zwiņzanych z ich technicznym 
utrzymaniem, 

3) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy: zakaz wprowadzania 
jakiejkolwiek zabudowy - z wyjņtkiem obiek-
tów wskazanych w §6 ust. 10 uchwały. 

2) Dla terenów z istniejņcņ funkcjņ podstawowņ 
tereny zieleni nieurzņdzonej, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 2.1Z, - plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni nieurzņ-
dzonej, 

2) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie 
czynnej na co najmniej 95% powierzchni te-
renu, 

b) dopuszczenie utrzymania istniejņcych form 
uŐytkowania, 

c) nakaz utrzymania istniejņcego układu rowów 
melioracyjnych i zachowania ich pełnej droŐ-
noŌci oraz zapewnienia dostňpu do prowa-
dzenia prac zwiņzanych z ich technicznym 
utrzymaniem, 

3) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy: zakaz wprowadzania 
jakiejkolwiek zabudowy za wyjņtkiem obiek-
tów wskazanych w §6 ust. 10 niniejszej 
uchwały; 

4) nie okreŌla siň nakazów i zakazów 
i ograniczeŊ dotyczņcych: 

a) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

b) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

c) parametrów i wskaŎników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu, 

d) szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem, 

e) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów. 

 

Rozdział VI 
JEDNOSTKA STRUKTURALNA NR 2Tereny 

komunikacji 

§ 17.  
1) Ustała siň w obszarze Jednostki Strukturalnej nr 

2 układ komunikacji drogowej, na który składajņ 
siň: 

1) istniejņca droga publiczna dojazdowa ozn. 
symbolem 2.2KD/D, 

2) istniejņca droga wewnňtrzna ozn. symbolem 
2.1KD/W, 

3) istniejņca droga wewnňtrzna ozn. symbolem 
2.3KD/W, 

4) istniejņca droga wewnňtrzna ozn. symbolem 
2.4KD/W, 

5) istniejņca droga wewnňtrzna ozn. symbolem 
2.5KD/W. 

2) Dla terenów z funkcjņ podstawowņ komunikacji 
drogowej publicznej – ulice dojazdowe, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami: 2.2KD/D – 
plan ustala: 

1) przeznaczenie terenów: tereny komunikacji 
drogowej - ulic dojazdowych; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) dopuszczenie prowadzenia prac moderniza-
cyjnych i innych robót okreŌlonych ustawņ 
o drogach publicznych, 

b) dopuszczenie etapowej budowy układu ulic 
dojazdowych. 

3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: dopuszczenie zachowania 
i wprowadzania w liniach rozgraniczajņcych 
ulice liniowych układów zieleni wysokiej 
i izolacyjnej, o ile nie koliduje to z bezpieczeŊ-
stwem ruchu oraz przebiegiem sieci uzbroje-
nia; 

4) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) dopuszczenie remontów i budowy chodników 
oraz ŌcieŐek rowerowych w obrňbie linii roz-
graniczajņcych ulice oraz innych obiektów 
i urzņdzeŊ słuŐņcych komunikacji publicznej, 

b) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgra-
niczajņcych ulic urzņdzeŊ i sieci infrastruktury 
technicznej, 

c) nakaz utrzymania minimalnej szerokoŌci 
w liniach rozgraniczajņcych 10.00 m poza od-
cinkami istniejņcych geodezyjnie wyznaczo-
nych linii rozgraniczajņcych o ile nie koliduje 
to z bezpieczeŊstwem ruchu pojazdów, 

3) Dla terenów z funkcjņ podstawowņ komunikacji 
drogowej – ulice wewnňtrzne, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 2.1KD/W, 2.3KD/W, 
2.4/KD/W, 2.5KD/W– plan ustala: 

1) przeznaczenie terenów: tereny komunikacji 
drogowej - ulic wewnňtrznych; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) dopuszczenie prowadzenia prac moderniza-
cyjnych i innych robót okreŌlonych ustawņ 
o drogach publicznych, 

b) dopuszczenie wykorzystania dróg wewnňtrz-
nych jako ciņgi pieszo – jezdne, 

3) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) dopuszczenie remontów i budowy chodników 
oraz ŌcieŐek rowerowych, 

b) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgra-
niczajņcych ulic urzņdzeŊ i sieci infrastruktury 
technicznej, 

c) nakaz utrzymania minimalnej szerokoŌci 
w liniach rozgraniczajņcych 8.00 m poza od-
cinkami istniejņcych geodezyjnie wyznaczo-
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nych linii rozgraniczajņcych o ile nie koliduje 
to z bezpieczeŊstwem ruchu pojazdów, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: ze 
wzglňdu na połoŐenie terenów ozn. symbo-
lem 2.1KD/W, w obszarze stanowisk arche-
ologicznych naleŐy uwzglňdniń ustalenia za-
warte w § 9 niniejszej uchwały, dla pozosta-
łych terenów nie ustala siň nakazów i ograni-
czeŊ w tym zakresie, 

 

Rozdział VII 
JEDNOSTKA STRUKTURALNA NR 3 Tereny 

zabudowy mieszkaniowej 

§ 18.  
1) Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem: 3.1MN plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
b) uzupełniajņce: usługi nieuciņŐliwe, infrastruk-

tura techniczna, komunikacja, zieleŊ urzņdzo-
na, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) dopuszczenie budowy budynków mieszkal-
nych, 

b) dopuszczenie budowy obiektów gospodar-
czych, garaŐy i wiat jako zabudowy towarzy-
szņcej obiektom mieszkalnym, 

c) zasady kształtowania zabudowy zgodnie z §7 
ust. 1 niniejszej uchwały, 

d) dopuszczenie wprowadzania usług nieuciņŐ-
liwych do budynków mieszkalnych, 

3) zasady ochrony wartoŌci Ōrodowiska przy-
rodniczego i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-
wierzchni biologicznie czynnej 50% po-
wierzchni terenu, 

b) dla systemu ogrzewania i gospodarki cieplnej 
nakaz wprowadzania alternatywnych Ŏródeł 
energii, w tym: gazowe, elektryczne, biomasa 
i inne, które minimalizujņ ujemny wpływ na 
stan Ōrodowiska przyrodniczego, 

a) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
nie ustala siň nakazów i ograniczeŊ w tym za-
kresie, 

5) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki 
intensywnoŌci zabudowy: 

a) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b) dopuszczenie budowy nowych budynków 

mieszkalnych ( w tym bliŎniaczych) o parame-
trach: 

 powierzchnia zabudowy do 250m², 
 ograniczenie wysokoŌci do 10,0m, 
 dopuszczenie kształtowania dachów dwuspa-

dowych lub wielospadowych o nachyleniu 
połaci w zakresie 20 do 45 stopni, 

c) dopuszczenie budowy budynków garaŐowych 
i gospodarczych o nastňpujņcych parame-
trach: 

 powierzchnia zabudowy do 50,0m², 
 ograniczenie wysokoŌci do 6,0m, 
 nakaz kształtowania dachów dwuspadowych 

lub wielospadowych o nachyleniu połaci 
w zakresie od 10 do 45 stopni, 

 w przypadku garaŐu dobudowanego dopusz-
cza siň stosowanie dachu jednospadowego 
o nachyleniu w zakresie 5 do 45 stopni, 

d) ograniczenie dopuszczalnych powierzchni za-
budowy - do 30% powierzchni działki budow-
lanej, 

e) ograniczenie dopuszczalnej szerokoŌci elewa-
cji frontowej budynków mieszkalnych do 20,0 
m, dla zabudowy bliŎniaczej do 24,0m, 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem: 

a) dopuszczenie wydzielania nowych działek 
budowlanych przy zachowaniu minimalnej 
powierzchni działki budowlanej 1000.0m² 
z zastrzeŐeniem ustaleŊ zawartych w §7 ust. 3, 

7) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu: 

a) ograniczenie przeznaczonej pod usługi towa-
rzyszņce do 30% powierzchni uŐytkowej bu-
dynku mieszkalnego, 

b) nakaz zagwarantowania odpowiedniej liczby 
miejsc parkingowych lub postojowych, usta-
lonej w §7. ust. 4 uchwały. 

8) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów: 
dopuszczenie tymczasowego wykorzystania 
terenów planowanej zabudowy dla potrzeb 
produkcji rolniczej oraz jako terenów zieleni. 

 

Rozdział VIII 
JEDNOSTKA STRUKTURALNA NR 3Tereny 

komunikacji 

§ 19.  
1) Ustała siň w obszarze Jednostki Strukturalnej nr 

3 układ komunikacji drogowej publicznej, na któ-
ry składajņ siň: 

1) istniejņca droga publiczna lokalna ozn. sym-
bolem 3.1KD/L 

2) Dla terenów z funkcjņ podstawowņ komunikacji 
drogowej – ulice lokalne, oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami: 3.1KD/L - plan ustala: 

1) przeznaczenie terenów: tereny komunikacji 
drogowej publicznej - ulic lokalnych; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) dopuszczenie prowadzenia prac moderniza-
cyjnych i innych robót okreŌlonych ustawņ 
o drogach publicznych, 

3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: dopuszczenie zachowania 
i wprowadzania w liniach rozgraniczajņcych 
ulice liniowych układów zieleni wysokiej 
i izolacyjnej, o ile nie koliduje to z bezpieczeŊ-
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stwem ruchu oraz przebiegiem sieci uzbroje-
nia, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie 
ustala siň nakazów i ograniczeŊ w tym zakre-
sie, 

5) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) dopuszczenie remontów i budowy chodników 
oraz ŌcieŐek rowerowych w obrňbie linii roz-
graniczajņcych, 

b) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgra-
niczajņcych ulic urzņdzeŊ i sieci infrastruktury 
technicznej, 

c) dopuszczenie umieszczania obiektów i urzņ-
dzeŊ bezpieczeŊstwa ruchu drogowego, ta-
kich jak: znaki drogowe pionowe i poziome, 
drogowskazy, sygnalizatory Ōwietlne oraz ta-
blic i obiektów reklamowych w uzgodnieniu 
z zarzņdcņ drogi, 

d) nakaz utrzymania minimalnej szerokoŌci w li-
niach rozgraniczajņcych 12 m poza odcinkami 
istniejņcych geodezyjnie wyznaczonych linii 
rozgraniczajņcych o ile nie koliduje to z bez-
pieczeŊstwem ruchu pojazdów, 

 

Rozdział IX 
JEDNOSTKA STRUKTURALNA NR 4 Tereny 

zabudowy mieszkaniowej 

§ 20. 

1) Dla terenów istniejņcej zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 4.1MW, 4.2MW, 4.3 MW, 4.4 MW 
plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe: tereny zabudowy mieszkanio-

wej – wielorodzinnej, 
b) uzupełniajņce: usługi nieuciņŐliwe, komunika-

cja, infrastruktura techniczna, zieleŊ urzņdzo-
na, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) dopuszcza siň budowň nowych budynków 
mieszkalnych (za wyjņtkiem terenu 4.3MW 
i 4.4MW) w lokalizacji wskazanej liniami za-
budowy, 

b) dopuszcza siň wprowadzenie usług nieuciņŐ-
liwych w czňŌci obiektów mieszkalnych lub 
adaptacjň budynków gospodarczych na funk-
cjň usługowņ, 

c) zakaz wprowadzania obiektów gospodarczych 
i usługowych, 

d) zakaz rozbudowy i nadbudowy istniejņcych 
obiektów; 

e) dopuszczenie zmiany pokryń dachowych, 
zmianň wyglņdu elewacji oraz innych działaŊ 
zwiņzanych z rewitalizacjņ obiektów, 

3) zasady ochrony wartoŌci Ōrodowiska przy-
rodniczego i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-
wierzchni biologicznie czynnej 50% po-
wierzchni działki, 

b) dopuszczenie uporzņdkowania gospodarki 
cieplnej poprzez modernizacjň istniejņcego 
systemu ogrzewania albo preferencyjne 
wprowadzenie alternatywnych Ŏródeł energii. 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: ze 
wzglňdu na połoŐenie terenów ozn. symbo-
lami 4.1MW, 4.2MW, 4.4MW w obszarze sta-
nowisk archeologicznych naleŐy uwzglňdniń 
ustalenia zawarte w § 9 niniejszej uchwały, te-
reny oznaczone symbolem 4.3MW objňte sņ 
strefņ ochrony konserwatorskiej, w zwiņzku 
z czym obowiņzujņ dla niej ustalenia zawarte 
w §8 niniejszej uchwały. 

5) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 

a) dopuszczenie ujednolicenia nawierzchni ciņ-
gów pieszych. 

b) dopuszczenie wprowadzania zieleni urzņdzo-
nej wraz z elementami małej architektury oraz 
oŌwietlenia, 

6) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki 
intensywnoŌci zabudowy: 

a) nakaz utrzymania istniejņcych linii zabudowy 
elewacji frontowych istniejņcych budynków 
mieszkalnych, nie dotyczy to takich elemen-
tów jak zadaszenie przedwejŌciowe, schody, 
które mogņ zostań wprowadzane niezaleŐnie 
od nieprzekraczalnej linii zabudowy, 

b) nakaz utrzymania istniejņcych gabarytów ist-
niejņcych budynków mieszkalnych; 

c) na terenie 4.1MW, 4.2MW dopuszcza siň bu-
dowň nowych budynków mieszkalnych: 

 o maksymalnej powierzchni zabudowy 300 
m² (liczonej dla jednego obiektu); 

 ograniczenie wysokoŌci do 11,0m, 
 dopuszcza siň zastosowanie dachu dwu – lub 

wielospadowego o nachyleniu połaci 15 - 45 
stopni o kalenicy głównej usytuowanej rów-
nolegle lub prostopadle do linii zabudowy 
istniejņcych budynków mieszkalnych, 

 ograniczenie szerokoŌci elewacji frontowej do 
30,0m, 

 ograniczenie powierzchni zabudowy do 30% 
powierzchni terenu, 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem 
miejscowym: dopuszcza siň podział nieru-
chomoŌci na działki o powierzchni minimalnej 
500,0m² pod warunkiem zapewnienia obsługi 
komunikacyjnej z istniejņcych dróg publicz-
nych. 

8) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu: 

a) dla terenów 4.1MW i 4.2MW zakaz obsługi 
komunikacyjnej z drogi głównej 4.1KD/G, 
a jedynie poprzez drogň dojazdowņ 4.8KD/D, 

b) nakaz zagwarantowania odpowiedniej liczby 
miejsc parkingowych lub postojowych, usta-
lonej w §7. ust. 4 uchwały. 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 265 – 25230 – Poz. 4209 
 

2) Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: 4.3MN, 4.4MN, 4.9MN, 4.11MN, 4.13MN, 
4.14MN, 4.15MN, 4.17MN, 4.18MN, 4.19MN, 
4.22MN, 4.23MN, 4.24MN, 4.36MN, 4.37MN, 
4.38MN, 4.40MN, 4.43MN, 4.44MN, 4.45MN, 
4.52MN, 4.53MN, 4.60MN, 4.62MN, 4.70MN, 
4.73MN, 4.76MN, 4.77MN, 4.79MN, 4.81MN, 
4.83MN, 4.86MN, 4.84MN, plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
b) uzupełniajņce: usługi nieuciņŐliwe, zabudowa 

gospodarcza zwiņzana z obsługņ gospo-
darstw rolnych, infrastruktura techniczna, 
komunikacja, zieleŊ urzņdzona, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) dopuszczenie utrzymania istniejņcego układu 
zabudowy, 

b) dopuszczenie budowy nowych budynków 
mieszkaniowych jednorodzinnych (w tym 
w zabudowie bliŎniaczej), budynków gospo-
darczych (w tym garaŐowych) pod warunkiem 
zachowania parametrów i wskaŎników zabu-
dowy zawartych w punkcie 5) – za wyjņtkiem 
terenów 4.44MN, 4.76MN, 4.83MN ze wzglň-
du na połoŐenie w strefie 100,0 od linii brze-
gowej jez. ŁowyŊskiego, w której obowiņzuje 
zakaz budowy nowych budynków na podsta-
wie obowiņzujņcych przepisów odrňbnych – 
Rozporzņdzenie Nr 18/07 Wojewody Wielko-
polskiego z dnia 20 lipca 2007r. w sprawie 
Miňdzychodzkiego Obszaru Chronionego Kra-
jobrazu, 

c) dopuszcza siň budowň budynków gospodar-
czych do obsługi gospodarstw rolnych na te-
renach 4.60MN, 4.62MN, 4.70MN, 

d) zasady kształtowania zabudowy zgodnie z §7 
ust. 1 niniejszej uchwały, 

e) dopuszczenie rozbudowy i nadbudowy istnie-
jņcych budynków mieszkalnych pod warun-
kiem zachowania parametrów i wskaŎników 
zabudowy zawartych w punkcie 5), 

f) dopuszczenie wydzielenia czňŌci powierzchni 
uŐytkowej budynku mieszkalnego na cele 
usługowe, 

g) dopuszczenie zmiany sposobu uŐytkowania 
istniejņcych budynków gospodarczych oraz 
ich adaptacji na cele usługowe, po warun-
kiem, Őe budynek ten towarzyszy zabudowie 
mieszkaniowej na tej samej działce, 

h) dopuszczenie zmiany sposobu uŐytkowania 
istniejņcych budynków gospodarczych i in-
nych, niemieszkalnych oraz ich adaptacji na 
cele mieszkalne, pod warunkiem zachowania 
parametrów i wskaŎników zawartych w punk-
cie 5). 

3) zasady ochrony wartoŌci Ōrodowiska przy-
rodniczego i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-
wierzchni biologicznie czynnej na 50% po-
wierzchni terenu, 

b) w przypadku istniejņcych działek o po-
wierzchni mniejszej niŐ 900,0m dopuszcza siň 
ograniczenie powierzchni biologicznie czyn-
nej do 30% powierzchni działki, 

c) w istniejņcych budynkach mieszkalnych do-
puszczenie uporzņdkowania gospodarki 
cieplnej poprzez modernizacjň istniejņcego 
systemu ogrzewania, w przypadku nowopro-
jektowanych budynków nakaz wprowadzania 
alternatywnych Ŏródeł energii, w tym: gazo-
we, elektryczne, biomasa i inne, które mini-
malizujņ ujemny wpływ na stan Ōrodowiska 
przyrodniczego, 

d) zakaz przekraczania standardów jakoŌci Ōro-
dowiska, w tym standardów jakoŌci powietrza 
poza granicami terenu, do którego inwestor 
ma tytuł prawny. 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

a) ze wzglňdu na połoŐenie terenów ozn. symbo-
lem 4.9MN, 4.11MN, 4.13MN, 4.19MN, 
4.22MN, 4.24MN, 4.62MN, 4.84MN, 
w obszarze stanowisk archeologicznych nale-
Őy uwzglňdniń ustalenia zawarte w § 
9 niniejszej uchwały, 

b) tereny oraz czňŌci terenów oznaczone symbo-
lami 4.3MN, 4.4MN, 4.14MN, 4.15MN, objňte 
sņ strefņ ochrony konserwatorskiej, 
w zwiņzku z czym obowiņzujņ dla niej ustale-
nia zawarte w Rozdziale I, §8 niniejszej 
uchwały, 

c) na terenie 4.3MN, 4.14MN, 4.15MN, 4.24MN 
znajduje siň obiekt wskazany do ochrony 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków - obowiņzujņ ustalenia zawarte 
w Rozdziale I, §8 niniejszej uchwały, 

d) dla pozostałych terenów nie ustala siň naka-
zów i ograniczeŊ w tym zakresie 

5) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki 
intensywnoŌci zabudowy: 

a) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b) dopuszczenie budowy nowych budynków 

mieszkalnych ( w tym bliŎniaczych) 
o parametrach: 

 powierzchnia zabudowy do 250m², 
 ograniczenie wysokoŌci do 9,0m, 
 dopuszczenie kształtowania dachów dwuspa-

dowych lub wielospadowych o nachyleniu 
połaci w zakresie od 20 do 45 stopni, 

c) dopuszczenie budowy budynków gospodar-
czych i garaŐowych o nastňpujņcych parame-
trach: 

 powierzchnia zabudowy do 50,0m², 
 ograniczenie wysokoŌci do 5,0m, 
 nakaz kształtowania dachów dwuspadowych 

lub wielospadowych o nachyleniu połaci 
w zakresie od 15 do 45 stopni, 

 w przypadku garaŐu dobudowanego dopusz-
cza siň stosowanie dachu jednospadowego 
o nachyleniu w zakresie 5 do 45 stopni, 
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 w przypadku budynku gospodarczego lub ga-
raŐu o powierzchni zabudowy nie przekracza-
jņcej 25,0m² dopuszcza siň zastosowanie da-
chu płaskiego, jednospadowego o nachyleniu 
do 10 stopni, 

d) w przypadku budowy budynku do obsługi 
gospodarstwa rolnego, w tym wiat na pojaz-
dy i urzņdzenia rolnicze dopuszcza siň nastň-
pujņce parametry: 

 powierzchnia zabudowy do 200,0m², 
 ograniczenie wysokoŌci do 12,0m, 
 nakaz kształtowania dachów dwuspadowych 

lub wielospadowych o nachyleniu połaci 
w zakresie od 15 do 45 stopni, 

e) ograniczenie dopuszczalnych powierzchni za-
budowy - do 30% powierzchni działki budow-
lanej, 

 w przypadku istniejņcych działek 
o powierzchni mniejszej niŐ 900,0m dopusz-
cza siň ograniczenie powierzchni zabudowy 
do 40% powierzchni działki, 

f) ograniczenie dopuszczalnej szerokoŌci elewa-
cji frontowej budynków mieszkalnych do 20,0 
m, dla zabudowy bliŎniaczej do 24,0m, 

g) nakaz sytuowania kalenic nowo projektowa-
nych budynków prostopadle lub równolegle 
do kalenic budynków istniejņcych na tym te-
renie, lub w przypadku ich braku do frontu 
działki na którym bňdzie realizowany budy-
nek, z dopuszczalnņ tolerancjņ 10 stopni 
w kaŐdņ stronň, 

h) dopuszcza siň w budynku mieszkalnym znaj-
dujņcym siň na terenie 4.19MN – dz. nr 681 
adaptacjň pomieszczeŊ piwnicznych na cele 
usługowe, 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem: 

a) dopuszczenie wydzielania nowych działek 
budowlanych przy zachowaniu minimalnej 
powierzchni działki budowlanej 1000.0m² 
z zastrzeŐeniem ustaleŊ zawartych w §7 ust. 
3., 

b) dopuszczenie wykorzystania dla celów bu-
dowlanych nieruchomoŌci gruntowych złoŐo-
nych z wiňcej niŐ jednej działki (pod warun-
kiem stosowania okreŌlonych planem para-
metrów i wskaŎników kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, liczonych 
dla łņcznej powierzchni nieruchomoŌci grun-
towej; 

7) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu: 

a) ograniczenie przeznaczonej pod usługi towa-
rzyszņce do 40% powierzchni uŐytkowej bu-
dynku mieszkalnego lub do 30% powierzchni 
działki, 

b) nakaz zagwarantowania odpowiedniej liczby 
miejsc parkingowych lub postojowych, usta-
lonej w §7. ust. 4 uchwały. 

8) ustalenia komunikacyjne: 
a) dla terenów oznaczonych symbolem 4.77MN 

i 4.79MN zakaz bezpoŌrednich zjazdów z drogi 
4.9KD/Z (droga powiatowa nr 1727 P), obsłu-

ga komunikacyjna tych terenów moŐliwa jest 
jedynie poprzez drogň dojazdowņ 4.13KD/D 
oraz wydzielone drogi wewnňtrzne oznaczone 
4.13aKD/W, 4.12KD/W oraz 4.12aKD/W. 

3) Dla terenów projektowanej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 4.1MN, 4.2MN, 4.8MN, 
4.21MN, 4.25MN, 4.26MN, 4.27MN, 4.28MN, 
4.30MN, 4.31MN, 4.32MN, 4.33MN, 4.34MN, 
4.35MN, 4.39MN, 4.46MN, 4.47MN, 4.48MN, 
4.49MN, 4.50MN, 4.51MN, 4.54MN, 4.55MN, 
4.56MN, 4.59MN, 4.61MN, 4.63MN, 4.64MN, 
4.66MN, 4.67MN, 4.68MN, 4.69MN, 4.71MN, 
4.72MN, 4.74MN, 4.75MN, plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
b) uzupełniajņce: usługi nieuciņŐliwe, infrastruk-

tura techniczna, komunikacja, zieleŊ urzņdzo-
na, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) dopuszczenie budowy nowych budynków 
mieszkaniowych jednorodzinnych (w tym 
w zabudowie bliŎniaczej), budynków gospo-
darczych (w tym garaŐowych) pod warunkiem 
zachowania parametrów i wskaŎników zabu-
dowy zawartych w punkcie 5), 

b) zasady kształtowania zabudowy zgodnie z §7 
ust. 1 niniejszej uchwały, 

c) dopuszczenie wydzielenia czňŌci powierzchni 
uŐytkowej budynku mieszkalnego na cele 
usługowe, 

3) zasady ochrony wartoŌci Ōrodowiska przy-
rodniczego i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-
wierzchni biologicznie czynnej na 50% po-
wierzchni terenu, 

b) nakaz wprowadzania alternatywnych Ŏródeł 
energii, w tym: gazowe, elektryczne, biomasa 
i inne, które minimalizujņ ujemny wpływ na 
stan Ōrodowiska przyrodniczego, 

c) zakaz przekraczania standardów jakoŌci Ōro-
dowiska, w tym standardów jakoŌci powietrza 
poza granicami terenu, do którego inwestor 
ma tytuł prawny. 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

a) ze wzglňdu na połoŐenie terenów ozn. symbo-
lem 4.8MN, 4.25MN, 4.28MN, 4.21MN, 
4.48MN, 4.32MN, 4.31MN, 4.61MN, 4.63MN, 
w obszarze stanowisk archeologicznych nale-
Őy uwzglňdniń ustalenia zawarte w § 
9 niniejszej uchwały, 

b) dla pozostałych terenów nie ustala siň naka-
zów i ograniczeŊ w tym zakresie 

5) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki 
intensywnoŌci zabudowy: 

a) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
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b) dopuszczenie budowy nowych budynków 
mieszkalnych ( w tym bliŎniaczych) o parame-
trach: 

 powierzchnia zabudowy do 300m², 
 ograniczenie wysokoŌci do 9,0m, 
 dopuszczenie kształtowania dachów dwuspa-

dowych lub wielospadowych o nachyleniu 
połaci w zakresie od 15 do 45 stopni, 

c) dopuszczenie budowy budynków gospodar-
czych i garaŐowych o nastňpujņcych parame-
trach: 

 powierzchnia zabudowy do 50,0m², 
 ograniczenie wysokoŌci do 5,0m, 
 nakaz kształtowania dachów dwuspadowych 

lub wielospadowych o nachyleniu połaci w 
zakresie od 15 do 45 stopni, 

 w przypadku garaŐu dobudowanego dopusz-
cza siň stosowanie dachu jednospadowego 
o nachyleniu w zakresie 5 do 45 stopni, 

 w przypadku budynku gospodarczego lub ga-
raŐu o powierzchni zabudowy nie przekracza-
jņcej 25,0m² dopuszcza siň zastosowanie da-
chu płaskiego, jednospadowego o nachyleniu 
do 10 stopni, 

d) ograniczenie dopuszczalnych powierzchni: 
zabudowy - do 30% powierzchni działki bu-
dowlanej, 

e) ograniczenie dopuszczalnej szerokoŌci elewa-
cji frontowej budynków mieszkalnych do 20,0 
m, dla zabudowy bliŎniaczej do 24,0m, 

f) nakaz sytuowania kalenic nowo projektowa-
nych budynków prostopadle lub równolegle 
do kalenic budynków istniejņcych na tym te-
renie, lub w przypadku ich braku do frontu 
działki na którym bňdzie realizowany budy-
nek, z dopuszczalnņ tolerancjņ 10 stopni 
w kaŐdņ stronň, 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem: 

a) dopuszczenie wydzielania nowych działek 
budowlanych przy zachowaniu minimalnej 
powierzchni działki budowlanej 1000.0m² 
z zastrzeŐeniem ustaleŊ zawartych w §7 ust. 
3., 

b) dopuszczenie wykorzystania dla celów bu-
dowlanych nieruchomoŌci gruntowych złoŐo-
nych z wiňcej niŐ jednej działki (pod warun-
kiem stosowania okreŌlonych planem para-
metrów i wskaŎników kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, liczonych 
dla łņcznej powierzchni nieruchomoŌci grun-
towej; 

7) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu: 

a) ograniczenie przeznaczonej pod usługi towa-
rzyszņce do 40% powierzchni uŐytkowej bu-
dynku mieszkalnego, 

b) nakaz zagwarantowania odpowiedniej liczby 
miejsc parkingowych lub postojowych, usta-
lonej w §7. ust. 4 uchwały. 

8) ustalenia komunikacyjne: 
a) nakaz zapewnienia obsługi komunikacyjnej 

z przyległych dróg publicznych, poprzez bez-

poŌrednie zjazdy lub poprzez wydzielone dro-
gi wewnňtrzne. Dla terenu oznaczonego sym-
bolem 4.1MN i 4.2MN obsługa komunikacyj-
na z drogi nr 160 wyłņcznie poprzez wydzie-
lonņ drogň wewnňtrznņ. Wprowadza siň zakaz 
budowy zjazdów indywidualnych, 

b) nakaz zapewnienia obsługi komunikacyjnej 
z przyległych dróg publicznych, poprzez bez-
poŌrednie zjazdy (za wyjņtkiem terenów 
oznaczonych symbolami 4.1MN, 4.2MN, lub 
poprzez wydzielone drogi wewnňtrzne, 

c) dla terenów oznaczonych symbolem 4.1MN 
i 4.2MN zakaz bezpoŌrednich zjazdów indywi-
dualnych z drogi 4.1KD/G (droga wojewódzka 
nr 160), obsługa komunikacyjna tych terenów 
moŐliwa jest jedynie poprzez wydzielenie 
dróg wewnňtrznych na tych terenach 
z jednym wjazdem na kaŐdym z tych terenów, 

 
Rozdział X 

JEDNOSTKA STRUKTURALNA NR 4Tereny 
zabudowy mieszkaniowej z towarzyszącymi 

usługami 

§ 21.  

1) Dla terenów istniejņcej i projektowanej zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
4.1MN+U, 4.2MN+U, 4.4MN+U plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna oraz usług nieuciņŐliwych, 
b) uzupełniajņce: infrastruktura techniczna, ko-

munikacja, zieleŊ urzņdzona, 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 
a) dopuszczenie utrzymania istniejņcego układu 

zabudowy z zakazem wprowadzania nowej 
zabudowy mieszkaniowej i usługowej, 

b) dopuszczenie rozbudowy istniejņcych budyn-
ków mieszkalnych i usługowych oraz budowň 
budynków gospodarczych towarzyszņcych 
zabudowie mieszkalnej – pod warunkiem za-
chowania parametrów i wskaŎników zabudo-
wy zawartych w punkcie 6)., 

c) kształtowania zabudowy zgodnie z §7 ust. 
1 niniejszej uchwały, 

d) zakaz nadbudowy istniejņcych budynków, 
e) dopuszcza siň zmianň uŐytkowania i adaptacjň 

istniejņcych budynków gospodarczych (w tym 
garaŐowych) na funkcjň usługowņ, 

f) zakaz lokalizacji: 
 tymczasowych obiektów budowlanych, 
 wolnostojņcych urzņdzeŊ reklamowych. 
3) zasady ochrony wartoŌci Ōrodowiska przy-

rodniczego i krajobrazu kulturowego: 
a) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznie czynnej na 30% po-
wierzchni jednej działki, 

b) ustala siň kształtowanie warunków akustycz-
nych w Ōrodowisku poprzez zapewnienie 
okreŌlonych przepisami odrňbnymi dopusz-
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czalnych poziomów hałasu – jak dla terenów 
mieszkaniowo – usługowych, 

c) dopuszczenie uporzņdkowania gospodarki 
cieplnej poprzez modernizacjň istniejņcego 
systemu ogrzewania albo preferencyjne 
wprowadzenie alternatywnych Ŏródeł energii. 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

a) tereny oznaczone symbolami: 4.2MN+U, 
4.4MN+U objňte sņ strefņ ochrony konserwa-
torskiej, w zwiņzku z czym obowiņzujņ dla niej 
ustalenia zawarte w Rozdziale I, §8 niniejszej 
uchwały, 

b) na terenie 4.2MN+U znajduje siň obiekt wska-
zany do ochrony przez Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków - obowiņzujņ ustalenia 
zawarte w Rozdziale I, §8 ust 4 niniejszej 
uchwały, 

c) dla terenu 4.1MN+U nie ustala siň nakazów 
i ograniczeŊ w tym zakresie. 

5) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: nie ustala naka-
zów i ograniczeŊ w tym zakresie. 

6) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki 
intensywnoŌci zabudowy: 

a) ustala siň nieprzekraczalna liniň zabudowy – 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dopuszczenie budowy budynków gospodar-
czych o nastňpujņcych parametrach: 

 powierzchnia zabudowy do 50,0m², 
 ograniczenie wysokoŌci do 5,0m," 
 nakaz kształtowania dachów dwuspadowych 

lub wielospadowych o nachyleniu połaci 
w zakresie od 15 do 45 stopni, 

 w przypadku budynku gospodarczego lub ga-
raŐu o powierzchni zabudowy nie przekracza-
jņcej 25,0m² dopuszcza siň zastosowanie da-
chu płaskiego, jednospadowego o nachyleniu 
do 10 stopni, 

c) ograniczenie dopuszczalnych powierzchni za-
budowy - do 50% powierzchni działki budow-
lanej, 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem: 

a) zakaz wydzielania nowych działek budowla-
nych, 

8) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu: 

a) nakaz zagwarantowania odpowiedniej liczby 
miejsc parkingowych lub postojowych, usta-
lonej w §7. ust. 4 uchwały. 

2) Dla terenów z funkcjņ podstawowņ zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług tury-
styki, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
4.6MN+UT, 4.7MN+UT, 4.8MN+UT, 4.13MN+UT, 
4.14MN+UT,4.15MN+UT,4.16MN+UT,4.17MN+U
T, 4.18MN+UT, 4.19MN+UT plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna oraz usług turystyki, w tym turystyki 

pobytowej (pensjonaty, hotele, domy letni-
skowe), 

b) uzupełniajņce: usługi nieuciņŐliwe, infrastruk-
tura techniczna, komunikacja, zieleŊ urzņdzo-
na. 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) dopuszczenie utrzymania istniejņcego układu 
zabudowy z dopuszczeniem lokalizacji nowej 
zabudowy mieszkalnej oraz mieszkalno- usłu-
gowej w lokalizacji zgodnej z wyznaczonymi 
liniami zabudowy, 

b) dopuszczenie budowy obiektów gospodar-
czych i garaŐowych, 

c) dopuszczenie rozbudowy istniejņcych budyn-
ków mieszkalnych i usługowych – pod wa-
runkiem zachowania parametrów i wskaŎni-
ków zabudowy zawartych w punkcie 6). 

d) kształtowania zabudowy zgodnie z §7 ust. 
1 niniejszej uchwały, 

3) zasady ochrony wartoŌci Ōrodowiska przy-
rodniczego i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-
wierzchni biologicznie czynnej na 50% po-
wierzchni jednej działki, 

b) ustala siň kształtowanie warunków akustycz-
nych w Ōrodowisku poprzez zapewnienie 
okreŌlonych przepisami odrňbnymi dopusz-
czalnych poziomów hałasu – jak dla terenów 
mieszkaniowo – usługowych, 

c) dla zabudowy istniejņcej dopuszczenie upo-
rzņdkowania gospodarki cieplnej poprzez 
modernizacjň istniejņcego systemu ogrzewa-
nia albo preferencyjne wprowadzenie alterna-
tywnych Ŏródeł energii. 

d) dla z zabudowy projektowanej nakaz stoso-
wania alternatywnych Ŏródeł energii, w tym: 
gazowych, elektrycznych, biomasa i inne, któ-
re minimalizujņ ujemny wpływ na stan Ōro-
dowiska przyrodniczego, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: ze 
wzglňdu na połoŐenie terenów ozn. symbo-
lami: 4.13MN+UT, 4.14MN+UT w obszarze 
stanowisk archeologicznych naleŐy uwzglňd-
niń ustalenia zawarte w § 9 niniejszej uchwa-
ły, dla pozostałych terenów nie ustala siň na-
kazów i ograniczeŊ w tym zakresie, 

5) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: nie ustala naka-
zów i ograniczeŊ w tym zakresie. 

6) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki 
intensywnoŌci zabudowy: 

a) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b) dopuszczenie budowy nowych budynków 

mieszkalnych oraz mieszkalno-usługowych (w 
tym budynków pensjonatowych, hotelowych) 
o parametrach: 

 powierzchnia zabudowy do 350m², 
 ograniczenie wysokoŌci do 10,0m, 
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 dopuszczenie kształtowania dachów dwuspa-
dowych lub wielospadowych o nachyleniu 
połaci w zakresie od 15 do 45 stopni, 

c) dopuszczenie budowy nowych budynków let-
niskowych o parametrach: 

 powierzchnia zabudowy do 100m², 
 ograniczenie wysokoŌci do 8,0m, 
 dopuszczenie kształtowania dachów dwuspa-

dowych lub wielospadowych o nachyleniu 
połaci w zakresie od 15 do 45 stopni, 

d) dopuszczenie budowy budynków gospodar-
czych i garaŐowych o nastňpujņcych parame-
trach: 

 powierzchnia zabudowy do 50,0m², 
 ograniczenie wysokoŌci do 5,0m, 
 nakaz kształtowania dachów dwuspadowych 

lub wielospadowych o nachyleniu połaci 
w zakresie od 15 do 45 stopni, 

 w przypadku garaŐu dobudowanego dopusz-
cza siň stosowanie dachu jednospadowego 
o nachyleniu w zakresie 5 do 45 stopni, 

 w przypadku budynku gospodarczego lub ga-
raŐu o powierzchni zabudowy nie przekracza-
jņcej 25,0m² dopuszcza siň zastosowanie da-
chu płaskiego, jednospadowego o nachyleniu 
do 10 stopni, 

e) ograniczenie dopuszczalnych powierzchni za-
budowy - do 30% powierzchni działki budow-
lanej, 

f) ograniczenie dopuszczalnej szerokoŌci elewa-
cji frontowej budynków mieszkalnych, miesz-
kalno - usługowych do 25,0 m, dla zabudowy 
letniskowej do 12,0m, 

g) nakaz sytuowania kalenic nowo projektowa-
nych budynków prostopadle lub równolegle 
do kalenic budynków istniejņcych na tym te-
renie, lub w przypadku ich braku do frontu 
działki na którym bňdzie realizowany budy-
nek, z dopuszczalnņ tolerancjņ 10 stopni 
w kaŐdņ stronň, 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem: 

a) dopuszczenie wydzielania nowych działek 
budowlanych przy zachowaniu minimalnej 
powierzchni działki budowlanej 2000.0m² 
z zastrzeŐeniem ustaleŊ zawartych w §7 ust. 
3., 

b) dopuszczenie wykorzystania dla celów bu-
dowlanych nieruchomoŌci gruntowych złoŐo-
nych z wiňcej niŐ jednej działki (pod warun-
kiem stosowania okreŌlonych planem para-
metrów i wskaŎników kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, liczonych 
dla łņcznej powierzchni nieruchomoŌci grun-
towej. 

8) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu: 

a) ograniczenie przeznaczonej pod usługi towa-
rzyszņce do 40% powierzchni uŐytkowej bu-
dynku mieszkalnego, 

b) w przypadku lokalizacji budynku usług tury-
styki (hotelu, pensjonatu) dopuszcza siň prze-
znaczenie pod funkcje usług turystyki poby-

towej (miejsca noclegowe) do 90% po-
wierzchni uŐytkowej budynku, 

c) w przypadku lokalizacji domów letniskowych 
dopuszcza siň przeznaczenie pod funkcjň 
usług turystyki pobytowej do 50% powierzch-
ni działki, 

d) nakaz zagwarantowania odpowiedniej liczby 
miejsc parkingowych lub postojowych, usta-
lonej w §7. ust. 4 uchwały. 

9) ustalenia komunikacyjne: 
a) nakaz zapewnienia obsługi komunikacyjnej 

z przyległych dróg publicznych, poprzez bez-
poŌrednie zjazdy lub poprzez wydzielenie 
nowych dróg wewnňtrznych. Dla nowoprojek-
towanej zabudowy oraz nowo wydzielanych 
działek na terenach oznaczonych symbolami 
4.6MN+UT i 4.7MN+UT zakaz bezpoŌrednich 
zjazdów z drogi 4.9KD/Z (droga powiatowa nr 
1727 P), obsługa komunikacyjna tych terenów 
moŐliwa jest jedynie poprzez drogň dojazdo-
wņ 4.14KD/D oraz drogň lokalnņ 4.15KD/L. 

3) Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej oraz usług rzemiosła, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami: 4.5MN+UR, 4.6MN+UR, 
4.11MN+UR,4.12MN+UR,4.13MN+UR,4.14MN+U
R, 4.15MN+UR, - plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna oraz usług rzemiosła, 
b) uzupełniajņce: usługi, infrastruktura technicz-

na, komunikacja, zieleŊ urzņdzona. 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 
a) dopuszczenie budowy nowych budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych oraz budyn-
ków usługowych towarzyszņcych zabudowie 
mieszkaniowej, 

b) kształtowania zabudowy zgodnie z §7 ust. 
1 niniejszej uchwały, 

3) zasady ochrony wartoŌci Ōrodowiska przy-
rodniczego i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-
wierzchni biologicznie czynnej na 50% po-
wierzchni jednej działki, 

b) ustala siň kształtowanie warunków akustycz-
nych w Ōrodowisku poprzez zapewnienie 
okreŌlonych przepisami odrňbnymi dopusz-
czalnych poziomów hałasu – jak dla terenów 
mieszkaniowo – usługowych, 

c) dla zabudowy istniejņcej dopuszczenie upo-
rzņdkowania gospodarki cieplnej poprzez 
modernizacjň istniejņcego systemu ogrzewa-
nia albo preferencyjne wprowadzenie alterna-
tywnych Ŏródeł energii. 

d) dla zabudowy projektowanej nakaz stosowa-
nia alternatywnych Ŏródeł energii, w tym: ga-
zowych, elektrycznych, biomasa i inne, które 
minimalizujņ ujemny wpływ na stan Ōrodowi-
ska przyrodniczego, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: ze 
wzglňdu na połoŐenie terenów ozn. symbo-
lami: 4.5MN+UR, 4.6MN+UR, 4.12MN+UR, 
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4.13MN+UR w obszarze stanowisk archeolo-
gicznych naleŐy uwzglňdniń ustalenia zawarte 
w § 9 niniejszej uchwały, dla pozostałych te-
renów nie ustala siň nakazów i ograniczeŊ 
w tym zakresie, 

5) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki 
intensywnoŌci zabudowy: 

a) ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy – 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dopuszczenie budowy nowych budynków 
mieszkalnych o parametrach: 

 powierzchnia zabudowy do 250m², 
 ograniczenie wysokoŌci do 9,0m, 
 dopuszczenie kształtowania dachów dwuspa-

dowych lub wielospadowych o nachyleniu 
połaci w zakresie od 15 do 45 stopni, 

c) dopuszczenie budowy budynków usługowych 
jako obiektów towarzyszņcych zabudowie 
mieszkalnej: 

 powierzchnia zabudowy do 150m², 
 ograniczenie wysokoŌci do 5,0m, 
 dopuszczenie kształtowania dachów dwuspa-

dowych lub wielospadowych o nachyleniu 
połaci w zakresie od 15 do 45 stopni, 

d) dopuszczenie budowy budynków gospodar-
czych i garaŐowych o nastňpujņcych parame-
trach: 

 powierzchnia zabudowy do 50,0m², 
 ograniczenie wysokoŌci do 5,0m, 
 nakaz kształtowania dachów dwuspadowych 

lub wielospadowych o nachyleniu połaci 
w zakresie od 15 do 45 stopni, 

 w przypadku garaŐu dobudowanego dopusz-
cza siň stosowanie dachu jednospadowego 
o nachyleniu w zakresie 5 do 45 stopni, 

 w przypadku budynku gospodarczego lub ga-
raŐu o powierzchni zabudowy nie przekracza-
jņcej 25,0m² dopuszcza siň zastosowanie da-
chu płaskiego, jednospadowego o nachyleniu 
do 10 stopni, 

e) ograniczenie dopuszczalnych powierzchni za-
budowy - do 30% powierzchni działki budow-
lanej, 

f) ograniczenie dopuszczalnej szerokoŌci elewa-
cji frontowej budynków mieszkalnych, miesz-
kalno - usługowych do 20,0 m, dla zabudowy 
usługowej do 12,0m, 

g) nakaz sytuowania kalenic nowo projektowa-
nych budynków prostopadle lub równolegle 
do frontu działki na którym bňdzie realizowa-
ny budynek, z dopuszczalnņ tolerancjņ 10 
stopni w kaŐdņ stronň. 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem: 

a) dopuszczenie wydzielania nowych działek 
budowlanych przy zachowaniu minimalnej 
powierzchni działki budowlanej 1000.0m² 
z zastrzeŐeniem ustaleŊ zawartych w §7 ust. 
3., 

b) dopuszczenie wykorzystania dla celów bu-
dowlanych nieruchomoŌci gruntowych złoŐo-

nych z wiňcej niŐ jednej działki (pod warun-
kiem stosowania okreŌlonych planem para-
metrów i wskaŎników kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, liczonych 
dla łņcznej powierzchni nieruchomoŌci grun-
towej. 

7) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu: 

a) ograniczenie przeznaczonej pod usługi towa-
rzyszņce do 40% powierzchni uŐytkowej bu-
dynku mieszkalnego, 

b) w przypadku lokalizacji budynku usługowego 
dopuszcza siň przeznaczenie pod funkcjň 
usługowņ do 40% powierzchni działki, 

c) nakaz zagwarantowania odpowiedniej liczby 
miejsc parkingowych lub postojowych, usta-
lonej w §7. ust. 4 uchwały. 

8) ustalenia komunikacyjne: 
a) nakaz zapewnienia obsługi komunikacyjnej 

z przyległych dróg publicznych, poprzez bez-
poŌrednie zjazdy lub poprzez wydzielenie 
nowych dróg wewnňtrznych. Dla nowoprojek-
towanej zabudowy oraz nowo wydzielanych 
działek na terenach oznaczonych symbolami 
4.5MN+UR zakaz bezpoŌrednich zjazdów 
z drogi 4.1KD/G, obsługa komunikacyjna tego 
terenu moŐliwa jest jedynie poprzez drogň lo-
kalnņ 4.35KD/L. 

 
Rozdział XI 

JEDNOSTKA STRUKTURALNA NR 4 Tereny 
zabudowy mieszkaniowej - zagrodowej 

§ 22.  

1) Dla terenów z funkcjņ podstawowņ zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze za-
grodowym w tym gospodarstwa rolne, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami: 4.1RM, 
4.2RM, 4.3RM, 4.4RM, 4.5RM, 4.6RM, 4.7RM, 
4.7aRM, 4.8RM, 4.9RM, 4.10RM plan ustała: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe: tereny zabudowy mieszkanio-

wej o charakterze zagrodowym, w tym go-
spodarstw rolnych, 

b) uzupełniajņce: usługi nieuciņzliwe, infrastruk-
tura techniczna, komunikacja, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) dopuszczenie utrzymania istniejņcej zabudo-
wy, 

b) dopuszczenie rozbudowy istniejņcych budyn-
ków mieszkalnych i gospodarczych – pod wa-
runkiem zachowania parametrów 
i wskaŎników zabudowy zawartych w punkcie 
5). 

c) dopuszczenie rozebrania budynku mieszkal-
nego na terenie 4.6RM – działka nr 443, 

d) dopuszczenie wprowadzania budynków 
mieszkalnych, 

e) dopuszczenie zmian konstrukcyjnych dachów, 
wymiany ich pokryń oraz zmian kolorystyki 
elewacji, 
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f) dopuszczenie modernizacji lub wymiany na 
nowe obiektów istniejņcej zabudowy gospo-
darczej oraz ich adaptacji dla prowadzenia 
działalnoŌci usługowej oraz działalnoŌci rolni-
czej, 

g) dopuszczenie na terenach gospodarstw rol-
nych budowň obiektów zwiņzanych z obsługņ 
rolnictwa w tym: płyty, zbiorniki, i budynki 
inwentarskie, 

3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznej 
czynnej na co najmniej 40% powierzchni jed-
nej działki, 

b) dopuszczenie uporzņdkowania gospodarki 
cieplnej poprzez modernizacjň istniejņcego 
systemu ogrzewania albo preferencyjne 
wprowadzanie alternatywnych Ŏródeł energii, 

c) zakaz przekraczania standardów jakoŌci Ōro-
dowiska poza granicami terenu, do którego 
jego właŌciciel (inwestor) ma tytuł prawny; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

a) tereny oznaczone symbolami: 4.1RM, 4.2RM, 
4.3RM, 4.4RM, 4.5RM, 4.6RM, 4.7RM, 4.7aRM 
objňte sņ strefņ ochrony konserwatorskiej 
w zwiņzku z czym obowiņzujņ dla niej ustale-
nia zawarte w Rozdziale I, §8 niniejszej 
uchwały, 

b) na terenach: 4.2RM, 4.3RM, 4.4RM, 4.5RM, 
4.6RM, 4.7RM, 4.9RM znajdujņ siň obiekty 
wskazane do ochrony przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków - obowiņzujņ ustale-
nia zawarte w Rozdziale I, §8 niniejszej 
uchwały 

5) parametry i wskaŎniki intensywnoŌci zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
linie zabudowy, gabaryty obiektów 
i wskaŎniki intensywnoŌci zabudowy: 

a) plan ustala nieprzekraczalne linie zabudowy – 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dopuszczenie budowy nowych budynków 
mieszkalnych oraz zwiņzanych z obsługņ go-
spodarstwa rolnego (gospodarczych, inwen-
tarskich) o parametrach: 

 powierzchnia zabudowy do 200m², 
 ograniczenie wysokoŌci do 9,0m, 
 dopuszczenie kształtowania dachów dwuspa-

dowych lub wielospadowych o nachyleniu 
połaci w zakresie od 15 do 45 stopni, 

c) dopuszczenie budowy budynków usługowych 
jako obiektów towarzyszņcych zabudowie 
mieszkalnej: 

 powierzchnia zabudowy do 150m², 
 ograniczenie wysokoŌci do 5,0m, 
 dopuszczenie kształtowania dachów dwuspa-

dowych lub wielospadowych o nachyleniu 
połaci w zakresie od 15 do 45 stopni, 

 w przypadku budynku gospodarczego lub ga-
raŐu o powierzchni zabudowy nie przekracza-
jņcej 25,0m² dopuszcza siň zastosowanie da-
chu płaskiego, jednospadowego o nachyleniu 
do 10 stopni, 

d) ograniczenie dopuszczalnych powierzchni za-
budowy - do 40% powierzchni działki budow-
lanej, 

e) ograniczenie dopuszczalnej szerokoŌci elewa-
cji frontowej budynków mieszkalnych do 20,0 
m, dla zabudowy usługowej do 12,0m, 

f) dopuszcza siň budowň szklarni i innych obiek-
tów zwiņzanych z obsługņ produkcji ogrodni-
czej, 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem 
miejscowym; 

a) dopuszczenie wydzielenia nowych działek 
budowlanych przy zachowaniu: 

 minimalnej powierzchni działki 1000 m², 
w uzasadnionych przypadkach, np wydziele-
nia działki o nieregularnym kształcie moŐli-
woŌń wydzielenia mniejszej powierzchni 
w zakresie 10%; 

b) dopuszczenie wydzielenia nowych działek 
o powierzchni mniejszej niŐ okreŌlona planem 
wyłņcznie dla potrzeb lokalizacji urzņdzeŊ in-
frastruktury technicznej oraz jako poszerzeŊ 
pasów drogowych lub wydzielenia dróg we-
wnňtrznych, 

c) dopuszczenie wykorzystania dla celów bu-
dowlanych nieruchomoŌci gruntowych złoŐo-
nych z wiňcej niŐ jednej działki (pod warun-
kiem stosowania okreŌlonych planem para-
metrów i wskaŎników kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, liczonych 
dla łņcznej powierzchni nieruchomoŌci grun-
towej). 

7) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu: 

a) nakaz zagwarantowania odpowiedniej liczby 
miejsc parkingowych lub postojowych, usta-
lonej w §7. ust. 4 uchwały 

b) zakaz prowadzenia w ramach usług towarzy-
szņcych nastňpujņcych działalnoŌci gospo-
darczych: domów weselnych oraz innych 
obiektów słuŐņcych organizacji imprez ma-
sowych, składowisk opału i odpadów, zło-
mowisk, handlu gazem płynnym dla potrzeb 
motoryzacji oraz działalnoŌci uciņŐliwych 
w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie 
Ōrodowiska, 

 

Rozdział XII 
JEDNOSTKA STRUKTURALNA NR 4 Tereny 

zabudowy usługowej i produkcyjno - technicznej 

§ 23.  

1) Dla terenów zabudowy usługowej, oznaczonych 
na rysunku planu symbolami: 4.1UI, 4.2UO, 
4.10UZ+M plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe: tereny zabudowy usługowej, 

w tym: 
 4.1UI terenów obiektów i urzņdzeŊ usług in-

nych, 
 4.2UO usług oŌwiaty, 
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 4.10UZ+M usług zdrowia z towarzyszņcym 
mieszkalnictwem, 

b) uzupełniajņce: 
 infrastruktura techniczna, komunikacja, zieleŊ 

urzņdzona, 
 mieszkaniowa na terenie 4.10UZ+M, 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 
a) dopuszczenie utrzymania istniejņcych obiek-

tów, 
b) dopuszczenie budowy nowych obiektów 

usługowych oraz budynku mieszkalnego na 
terenie 4.10UZ+M,; 

c) dla terenu 4.2UO dopuszcza siň: 
 budowň obiektów usług sportu, w tym boisk, 

obiektu basenowego, hali sportowej i innych 
zwiņzanych z funkcjņ podstawowņ terenu, 

d) dla terenu 4.10UZ+M dopuszcza siň wprowa-
dzenie funkcji uzupełniajņcej w postaci lokali 
mieszkalnych w obiekcie usługowym oraz 
w postaci zabudowy mieszkalnej, 

e) dla terenu 4.1UI dopuszcza siň budowň obiek-
tów i urzņdzeŊ zwiņzanych z funkcjņ podsta-
wowņ terenu, 

f) dopuszczenie rozbudowy istniejņcych obiek-
tów usługowych. 

3) zasady ochrony wartoŌci Ōrodowiska przy-
rodniczego i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-
wierzchni biologicznie czynnej na 40% po-
wierzchni terenu, 

b) dla zabudowy istniejņcej dopuszczenie upo-
rzņdkowania gospodarki cieplnej poprzez 
modernizacjň istniejņcego systemu ogrzewa-
nia albo preferencyjne wprowadzenie alterna-
tywnych Ŏródeł energii. 

c) zakaz przekraczania standardów jakoŌci Ōro-
dowiska, w tym standardów jakoŌci powietrza 
poza granicami terenu, do którego inwestor 
ma tytuł prawny. 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

a) tereny: 4.1U, 4.2UO objňte sņ strefņ ochrony 
konserwatorskiej, w zwiņzku z czym obowiņ-
zujņ dla niej ustalenia zawarte w §8 niniejszej 
uchwały, 

b) b) na terenie 4.2UO znajduje siň obiekt wska-
zany do ochrony przez Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków - obowiņzujņ ustalenia 
zawarte §8 ust. 4 niniejszej uchwały. 

5) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 

a) dopuszcza siň lokalizacjň reklam, 
6) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki 
intensywnoŌci zabudowy: 

a) plan ustala nieprzekraczalne linie zabudowy – 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dopuszczenie budowy nowych obiektów na 
terenie 4.1UI oraz rozbudowň istniejņcego - 
zwiņzanych z funkcjņ podstawowņ terenu (te-

ren Ochotniczej StraŐy PoŐarnej) 
o parametrach: 

 łņczna powierzchnia zabudowy do 700m², 
 ograniczenie wysokoŌci do 11,0m, 
 dopuszczenie kształtowania dachów dwuspa-

dowych lub wielospadowych o nachyleniu 
połaci w zakresie od 15 do 45 stopni, 

c) dopuszczenie budowy nowych obiektów na 
terenie 4.2UO oraz rozbudowy istniejņcych - 
zwiņzanych z funkcjņ podstawowņ terenu 
o parametrach: 

 powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni 
terenu, 

 ograniczenie wysokoŌci do 15,0m, 
 dopuszczenie kształtowania dachów dwuspa-

dowych lub wielospadowych o nachyleniu 
połaci w zakresie od 10 do 45 stopni, 

 dopuszczenie zastosowania płaskiego dachu 
o nachyleniu połaci do 10 stopni, 

d) dopuszczenie budowy nowych budynków 
usługowych oraz mieszkalnych na terenie 
4.10UZ+M oraz rozbudowy istniejņcych 
o parametrach: 

 powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni 
terenu, 

 ograniczenie wysokoŌci do 11,0m, 
 dopuszczenie kształtowania dachów dwuspa-

dowych lub wielospadowych o nachyleniu 
połaci w zakresie od 15 do 45 stopni, 

 ograniczenie szerokoŌci elewacji frontowych 
do 20,0m. 

e) nakaz sytuowania kalenic nowo projektowa-
nych budynków prostopadle lub równolegle 
do kalenic budynków istniejņcych na tym te-
renie z tolerancjņ 10 stopni w kaŐdņ stronň. 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem: 

a) dopuszczenie wydzielenia nowych działek wy-
łņcznie dla potrzeb lokalizacji urzņdzeŊ infra-
struktury technicznej oraz jako poszerzeŊ pa-
sów drogowych lub wydzielenia dróg we-
wnňtrznych, 

8) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu: 

a) nakaz zagwarantowania odpowiedniej liczby 
miejsc parkingowych lub postojowych, usta-
lonej w §7. ust. 4 uchwały. 

2) Dla terenów istniejņcej zabudowy usługowej, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
4.3UH, 4.4UH, 4.5UH plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe: tereny zabudowy usług handlu, 
b) uzupełniajņce: infrastruktura techniczna, zie-

leŊ urzņdzona, 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 
a) dopuszczenie utrzymania istniejņcych obiek-

tów, 
b) zakaz budowy nowych obiektów, 
c) zakaz nadbudowy istniejņcych obiektów, 
d) dopuszczenie rozbudowy istniejņcych budyn-

ków – pod warunkiem zachowania parame-
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trów i wskaŎników zabudowy zawartych 
w punkcie 6). 

3) zasady ochrony wartoŌci Ōrodowiska przy-
rodniczego i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-
wierzchni biologicznie czynnej na 10% po-
wierzchni terenu, 

b) dla zabudowy istniejņcej dopuszczenie upo-
rzņdkowania gospodarki cieplnej poprzez 
modernizacjň istniejņcego systemu ogrzewa-
nia albo preferencyjne wprowadzenie alterna-
tywnych Ŏródeł energii. 

c) zakaz przekraczania standardów jakoŌci Ōro-
dowiska, w tym standardów jakoŌci powietrza 
poza granicami terenu, do którego inwestor 
ma tytuł prawny. 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: te-
reny ozn. symbolami: 4.3UH, 4.4UH, 4.5UH 
objňte sņ strefņ ochrony konserwatorskiej, 
w zwiņzku z czym obowiņzujņ dla niej ustale-
nia zawarte w §8 niniejszej uchwały. 

5) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 

a) dopuszcza siň lokalizacjň reklam, 
6) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki 
intensywnoŌci zabudowy: 

a) ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy – 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dopuszcza siň rozbudowň istniejņcych budyn-
ków do 20% w stosunku do istniejņcej po-
wierzchni zabudowy, 

c) w przypadku rozbudowy istniejņcych budyn-
ków nakaz utrzymania spójnej geometrii da-
chu czňŌci rozbudowywanej z istniejņcņ 
w zakresie nachylenia, materiału pokrycia 
i kolorystyki, 

d) ustala siň ograniczenie powierzchni zabudo-
wanej do 90% powierzchni terenu. 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem: 

a) dopuszczenie wydzielenia nowych działek wy-
łņcznie dla potrzeb lokalizacji urzņdzeŊ infra-
struktury technicznej oraz jako poszerzeŊ pa-
sów drogowych lub wydzielenia dróg we-
wnňtrznych, 

8) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu: 

a) nakaz zagwarantowania odpowiedniej liczby 
miejsc parkingowych lub postojowych, usta-
lonej w §7. ust. 4 uchwały. 

3) Dla terenów istniejņcej zabudowy usługowej, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem: 4.6UKs 
plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe: tereny zabudowy usług kultury 

sakralnej, 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 
a) dopuszczenie prowadzenia remontów, dosto-

sowania istniejņcej zabudowy do obowiņzujņ-

cych wymogów technicznych oraz wprowa-
dzania urzņdzeŊ technicznych polepszajņcych 
warunki uŐytkowania obiektu, w tym urzņdzeŊ 
i sieci infrastruktury technicznej, 

b) zakaz wprowadzania nowej zabudowy, 
3) zasady ochrony wartoŌci Ōrodowiska przy-

rodniczego i krajobrazu kulturowego: 
a) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni biologicznie czynnej na min. 30% 
powierzchni terenu, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: te-
ren ozn. symbolem: 4.6UKs objňty jest strefņ 
ochrony konserwatorskiej oraz znajduje siň na 
nim obiekt wskazany do ochrony przez Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
w zwiņzku z czym obowiņzujņ ustalenia za-
warte w Rozdziale I, §8 niniejszej uchwały. 

5) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 

a) dopuszcza siň modernizacjň ciņgów pieszych 
poprzez zastosowanie nowej, jednolitej na-
wierzchni," 

6) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki 
intensywnoŌci zabudowy: 

a) nakaz zachowania gabarytów obiektu, 
b) ze wzglňdu na fakt Őe obiekt na terenie znaj-

duje siň w rejestrze zabytków, wszelkie prace 
dotyczņce obiektu i jego otoczenia naleŐy 
uzgodniń z Wielkopolskim Konserwatorem 
Zabytków, 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem: 

a) zakaz wydzielania nowych działek budowla-
nych, 

8) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu: 

a) dopuszcza siň lokalizacjň miejsc parkingo-
wych poza terenem 4.6UKs. 

4) Dla terenów usług sportu i rekreacji oznaczonych 
na rysunku planu symbolami: 4.7US, 4.8US plan 
ustala: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - tereny usług sportu i rekreacji, 
b) uzupełniajņce – zieleŊ urzņdzona, obiekty 

i urzņdzenia infrastruktury technicznej, komu-
nikacja, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) dopuszczenie budowy obiektów i urzņdzeŊ 
zwiņzanych funkcjņ podstawowņ lub uzupeł-
niajņcņ terenu, 

3) zasady ochrony wartoŌci Ōrodowiska przy-
rodniczego i krajobrazu kulturowego: 

a) teren nie podlega ochronie akustycznej 
w myŌl art.114 ustawy Prawo ochrony Ōro-
dowiska, 

b) uciņŐliwoŌń zwiņzana z działalnoŌciņ prowa-
dzonņ w obrňbie terenu nie moŐe wykraczań 
poza ich granice i naruszań standardów jako-
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Ōciowych Ōrodowiska ustalonych dla terenów 
sņsiednich, 

c) ustala siň minimalny wskaŎnik terenów biolo-
giczne czynnych na poziomie 70% (wliczajņc 
w to płytň boiska), 

d) gospodarkň odpadami naleŐy rozwiņzań 
w oparciu o obowiņzujņce przepisy, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: ze 
wzglňdu na połoŐenie terenu ozn. symbolem: 
4.7US w obszarze stanowisk archeologicz-
nych naleŐy uwzglňdniń ustalenia zawarte w § 
9 niniejszej uchwały, obszar 4.7US znajduje 
siň równieŐ w strefie ochrony konserwator-
skiej, w zwiņzku z czym obowiņzujņ dla niej 
ustalenia zawarte w Rozdziale I, §8 niniejszej 
uchwały, dla terenu 4.8US nie ustala siň na-
kazów i ograniczeŊ w tym zakresie, 

5) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 

a) dopuszcza siň lokalizacjň wolnostojņcych no-
Ōników reklamowych, 

6) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki 
intensywnoŌci zabudowy: 

a) dopuszcza siň lokalizacjň terenowych obiek-
tów sportu takich jak boiska trawiaste 
z zespołem trybun, 

b) dopuszcza siň budowň budynku socjalno – 
administracyjnego mieszczņcego funkcje so-
cjalne, sanitarne, medyczne, biurowe, maga-
zynowe, techniczne i gastronomiczne 
o nastňpujņcych parametrach: 

 powierzchnia zabudowy do 500,0m² 
 wysokoŌń do 8,0m, 
 dach wielospadowy lub dwuspadowy 

o nachyleniu połaci w zakresie 15 – 45 stopni, 
lub dach płaski o nachyleniu 5 – 10 stopni, 

 maksymalna iloŌń kondygnacji nadziemnych 
– 2, 

c) dopuszcza siň budowň innych obiektów 
i urzņdzeŊ do obsługi terenu takich jak kioski, 
obiekty gastronomiczne o parametrach: 

 powierzchnia zabudowy do 100,0m² 
 wysokoŌń do 5,0m, 
 dach dwuspadowy o nachyleniu 15-45 stopni 

lub płaski w zakresie 5-10 stopni, 
 maksymalna iloŌń kondygnacji nadziemnych 

– 1, 
d) nakaz zastosowania pokryń dachowych 

z podobnego materiału i takiej samej lub zbli-
Őonej kolorystyki dachu i elewacji, 

e) dopuszcza siň stosowanie ogrodzenia aŐuro-
wego, z materiałów takich jak kamieŊ, drew-
no, stal, 

f) ogranicza siň powierzchniň dopuszczalnej 
powierzchni zabudowanej do 30% po-
wierzchni terenu (płytň boiska wlicza siň do 
powierzchni biologicznie czynnej), 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem: 

a) dopuszczenie wydzielenia nowych działek wy-
łņcznie dla potrzeb lokalizacji urzņdzeŊ infra-
struktury technicznej oraz jako poszerzeŊ pa-
sów drogowych lub wydzielenia dróg we-
wnňtrznych, 

8) ustalenia komunikacyjne: 
a) nakaz zapewnienia obsługi komunikacyjnej 

dla terenu oznaczonego symbolem 4.7US po-
przez istniejņcy zjazd z drogi 4.1KD/G, 

b) nakaz zapewnienia obsługi komunikacyjnej 
dla terenu oznaczonego symbolem 4.8US po-
przez drogň 4.38KD/D oraz parking oznaczony 
symbolem 4.5KSp. 

c) nakaz zagwarantowania odpowiedniej liczby 
miejsc parkingowych lub postojowych, usta-
lonej w §7. ust. 4 uchwały, 

d) dopuszcza siň lokalizacjň miejsc parkingo-
wych dla terenu 4.8US na terenie 4.5KSp. 

5) Dla terenu usług sportu i rekreacji, oznaczonego 
na rysunku planu symbolem: 4.9US, 4.10US, 
4.11US plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - tereny usług sportu i rekreacji, 
b) uzupełniajņce – infrastruktura techniczna, zie-

leŊ urzņdzona, 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 
a) zakaz budowy kubaturowych obiektów, 
b) dopuszczenie budowy obiektów i urzņdzeŊ 

zwiņzanych funkcjņ podstawowņ terenu, ta-
kich jak: boiska, pomosty, ciņgi piesze, ele-
menty małej architektury itp., 

3) zasady ochrony wartoŌci Ōrodowiska przy-
rodniczego i krajobrazu kulturowego: 

a) teren nie podlega ochronie akustycznej 
w myŌl art.114 ustawy Prawo ochrony Ōro-
dowiska, 

b) uciņŐliwoŌń zwiņzana z działalnoŌciņ prowa-
dzonņ w obrňbie terenu nie moŐe wykraczań 
poza ich granice i naruszań standardów jako-
Ōciowych Ōrodowiska ustalonych dla terenów 
sņsiednich, 

c) ustala siň minimalny wskaŎnik terenów biolo-
giczne czynnych na poziomie 70%, 

d) zakaz wprowadzania obiektów budowlanych 
ze wzglňdu na połoŐenie terenu – obowiņzujņ 
ustalenia zawarte w Rozdziale 2 §10 ust. 5 pkt 
3, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
nie ustala siň nakazów i ograniczeŊ w tym za-
kresie, 

5) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 

a) nie ustala siň nakazów w tym zakresie, 
6) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki 
intensywnoŌci zabudowy: 

a) dopuszcza siň lokalizacjň terenowych obiek-
tów sportu takich jak boiska trawiaste, 

b) dopuszcza siň lokalizowanie obiektów sezo-
nowych, namiotów, zadaszeŊ lub innych 
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o lekkiej konstrukcji o dopuszczalnej wysoko-
Ōci 4,0m, 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem: 

a) zakaz wydzielania nowych działek budowla-
nych, 

8) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów: 

a) dopuszczenie tymczasowego wykorzystania 
terenów jako terenów zieleni, 

b) nakaz zagwarantowania odpowiedniej liczby 
miejsc parkingowych lub postojowych, usta-
lonej w §7. ust. 4 uchwały, 

6) Dla terenu istniejņcej zabudowy techniczno - 
produkcyjnej, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem: 4.4P, 4.6P, 4.7P, 4.8P, 4.9P, 4.10P plan 
ustala: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - tereny terenów zabudowy 

techniczno - produkcyjnej oraz magazynów 
i składów, 

b) uzupełniajņce – obiekty magazynowe, obiekty 
i urzņdzenia infrastruktury technicznej oraz 
miejsca parkingowe słuŐņce do obsługi tere-
nu, dla terenu ozn. symbolem 4.8P usługi, za-
budowa mieszkalna. 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) dopuszczenie budowy nowych obiektów 
techniczno - produkcyjnych oraz obiektów 
i urzņdzeŊ towarzyszņcych – za wyjņtkiem te-
renu 4.10P gdzie ustala siň zakaz nowej zabu-
dowy, 

b) dopuszczenie rozbudowy istniejņcych obiek-
tów pod warunkiem zachowania wskaŎników 
i parametrów wyznaczonych w punkcie 6)., 

c) zakaz składowania złomu, odpadów, gruzu. 
3) zasady ochrony wartoŌci Ōrodowiska przy-

rodniczego i krajobrazu kulturowego: 
a) uciņŐliwoŌń zwiņzana z działalnoŌciņ prowa-

dzonņ w obrňbie terenu nie moŐe wykraczań 
poza ich granice i naruszań standardów jako-
Ōciowych Ōrodowiska ustalonych dla terenów 
sņsiednich, 

b) ustala siň minimalny wskaŎnik terenów biolo-
giczne czynnych na poziomie 30%, 

c) gospodarkň odpadami naleŐy rozwiņzań 
w oparciu o obowiņzujņce przepisy, 

d) system odprowadzania wód deszczowych na-
leŐy wyposaŐyń w urzņdzenia eliminujņce ry-
zyko zanieczyszczenia Ōrodowiska Ōrodkami 
ropopochodnymi, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

a) dla terenów ozn. symbolem 4.4P , 4.9P nie 
ustala siň nakazów i ograniczeŊ w tym zakre-
sie, 

b) dla terenów ozn. symbolem 4.6P, 4.7P, 4.8P 
ze wzglňdu na wystňpowanie na terenie ob-
szaru stanowisk archeologicznych naleŐy 
uwzglňdniń ustalenia zawarte w § 9 niniejszej 
uchwały, 

c) tereny oznaczone symbolem: 4.10P objňte sņ 
strefņ ochrony konserwatorskiej, w zwiņzku 
z czym obowiņzujņ dla niej ustalenia zawarte 
w Rozdziale I, §8 niniejszej uchwały. 

5) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 

a) dopuszcza siň lokalizacjň wolnostojņcych no-
Ōników reklamowych, 

6) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki 
intensywnoŌci zabudowy: 

a) ustala siň nieprzekraczalna liniň zabudowy – 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) na terenie 4.4P, 4.6P, 4.7P, dopuszcza siň bu-
dowň obiektów produkcyjno – technicznych, 
hal, magazynów lub innych - zwiņzanych 
z podstawowa funkcjņ terenu - 
o nastňpujņcych parametrach: 

 powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni 
terenu, 

 ograniczenie wysokoŌci do 10,0m - jedynie 
w przypadku uzasadnionych potrzeb techno-
logicznych dopuszcza siň przekroczenie tej 
wysokoŌci dla konstrukcji dŎwigów, ramp, 
masztów, wieŐ itp. ale nie wiňcej niŐ 20,0m, 

 dach wielospadowy, dwuspadowy 
o nachyleniu połaci 15- 45 stopni lub dach 
płaski o nachyleniu 5 -10 stopni, 

c) na terenie 4.8P, 4.9P dopuszcza siň budowň 
obiektów produkcyjno – technicznych, hal, 
magazynów lub innych - zwiņzanych z pod-
stawowa funkcjņ terenu – o nastňpujņcych 
parametrach: 

 powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni 
terenu, 

 ograniczenie wysokoŌci do 8,0m, 
 dach wielospadowy, dwuspadowy 

o nachyleniu połaci 15-45 stopni lub dach 
płaski o nachyleniu 5 -10 stopni, 

d) dopuszcza siň budowň innych obiektów 
i urzņdzeŊ do obsługi terenu takich jak garaŐe, 
obiekty gospodarcze o parametrach: 

 wysokoŌń do 5,0m, 
 dach dwuspadowy o nachyleniu 25-45 stopni 

lub płaski w zakresie 5-10 stopni, 
e) ogranicza siň powierzchniň dopuszczalnej 

powierzchni zabudowanej do 70% po-
wierzchni terenu, 

f) szerokoŌci elewacji frontowych – nie ustala 
siň, 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoŌci objňtych planem: 

a) dopuszcza siň podział terenu na działki 
o powierzchni minimalnej 2000,0m² - pod wa-
runkiem zachowania ustaleŊ zawartych w §7 
ust. 3 uchwały, 

b) dopuszczenie wykorzystania dla celów bu-
dowlanych nieruchomoŌci gruntowych złoŐo-
nych z wiňcej niŐ jednej działki (pod warun-
kiem stosowania okreŌlonych planem para-
metrów i wskaŎników kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, liczonych 
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dla łņcznej powierzchni nieruchomoŌci grun-
towej. 

8) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu: 

a) nakaz zagwarantowania odpowiedniej liczby 
miejsc parkingowych lub postojowych, usta-
lonej w niniejszej uchwale w §7 ust. 4., 

b) zakaz przeznaczania terenu w ramach usług 
towarzyszņcych pod nastňpujņce funkcje: słu-
Őņcych organizacji imprez masowych, skła-
dowisk opału i odpadów, złomowisk; handlu 
gazem płynnym dla potrzeb motoryzacji 

9) ustalenia komunikacyjne: 
a) nakaz zapewnienia obsługi komunikacyjnej 

jedynie poprzez istniejņce zjazdy z dróg pu-
blicznych. 

7) Dla terenu projektowanej zabudowy produkcyjno 
- technicznej, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem: 4.1P, 4.2P, 4.3P, 4.5P plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - tereny terenów zabudowy 

techniczno-produkcyjnej oraz magazynów 
i składów, 

b) uzupełniajņce – obiekty i urzņdzenia infra-
struktury technicznej, komunikacja, zieleŊ 
urzņdzona. 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) dopuszczenie budowy nowych obiektów 
techniczno - produkcyjnych oraz obiektów 
towarzyszņcych, w lokalizacji wskazanej nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy, 

b) dopuszczenie budowy parkingów, ramp roz-
ładunkowych i innych urzņdzeŊ do obsługi 
nowo projektowanych obiektów, 

c) w przypadku budowy zespołu obiektów nakaz 
utrzymania podobnej kolorystyki elewacji 
oraz pokryń dachowych, 

3) zasady ochrony wartoŌci Ōrodowiska przy-
rodniczego i krajobrazu kulturowego: 

a) uciņŐliwoŌń zwiņzana z działalnoŌciņ prowa-
dzonņ w obrňbie terenu nie moŐe wykraczań 
poza ich granice i naruszań standardów jako-
Ōciowych Ōrodowiska ustalonych dla terenów 
sņsiednich, 

b) ustala siň minimalny wskaŎnik terenów biolo-
giczne czynnych na poziomie 30%, 

c) gospodarkň odpadami naleŐy rozwiņzań 
w oparciu o obowiņzujņce przepisy, 

d) system odprowadzania wód deszczowych na-
leŐy wyposaŐyń w urzņdzenia eliminujņce ry-
zyko zanieczyszczenia Ōrodowiska Ōrodkami 
ropopochodnymi, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

a) dla terenów ozn. symbolem 4.1P, 4.2P nie 
ustala siň nakazów i ograniczeŊ w tym zakre-
sie, 

b) dla terenu ozn. symbolem 4.3P, 4.5P ze 
wzglňdu na wystňpowanie na czňŌci tych te-
renów obszaru stanowisk archeologicznych 
naleŐy uwzglňdniń ustalenia zawarte w § 
9 niniejszej uchwały, 

5) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 

a) dopuszcza siň lokalizacjň wolnostojņcych no-
Ōników reklamowych, 

6) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki 
intensywnoŌci zabudowy: 

a) ustala siň nieprzekraczalna liniň zabudowy – 
zgodnie z rysunkiem planu, 

 powierzchnia zabudowy maksymalnie do 30% 
powierzchni terenu lub działki w przypadku jej 
wydzielenia z terenu z ograniczeniem mak-
symalnej powierzchni zabudowy dla jednego 
obiektu do 5000,0m², 

 ograniczenie wysokoŌci zabudowy nowych 
obiektów do 15,0m (za wyjņtkiem terenu 4.1P 
gdzie dopuszcza siň maksymalnņ wysokoŌń 
10,0m) jedynie w przypadku uzasadnionych 
potrzeb technologicznych dopuszcza siň prze-
kroczenie tej wysokoŌci do 20,0m dla kon-
strukcji dŎwigów, ramp, masztów, wieŐ itp. 

 dach wielospadowy, dwuspadowy 
o nachyleniu połaci 15-45 stopni lub dach 
płaski o nachyleniu 5 -10 stopni, 

 maksymalna iloŌń kondygnacji nadziemnych 
– 3, 

b) dopuszcza siň budowň innych obiektów 
i urzņdzeŊ do obsługi terenu takich jak garaŐe, 
obiekty gospodarcze o parametrach: 

 wysokoŌń do 5,0m, 
 dach dwuspadowy o nachyleniu 25-45 stopni 

lub płaski w zakresie 5-10 stopni, 
 maksymalna iloŌń kondygnacji nadziemnych 

– 1, 
c) nakaz zastosowania pokryń dachowych 

z podobnego materiału i takiej samej lub zbli-
Őonej kolorystyki dachu i elewacji, 

d) ogranicza siň powierzchniň dopuszczalnej 
powierzchni zabudowanej do 70% po-
wierzchni terenu, 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem: 

a) dopuszcza siň podział terenu na działki 
o powierzchni minimalnej 2000,0m² - pod wa-
runkiem zachowania ustaleŊ zawartych w §7 
ust. 3 uchwały, 

b) dopuszczenie wykorzystania dla celów bu-
dowlanych nieruchomoŌci gruntowych złoŐo-
nych z wiňcej niŐ jednej działki (pod warun-
kiem stosowania okreŌlonych planem para-
metrów i wskaŎników kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, liczonych 
dla łņcznej powierzchni nieruchomoŌci grun-
towej. 

8) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu: 

a) nakaz zagwarantowania odpowiedniej liczby 
miejsc parkingowych lub postojowych, usta-
lonej w niniejszej uchwale w §7 ust. 4., 

b) zakaz przeznaczania terenu w ramach usług 
towarzyszņcych pod nastňpujņce funkcje: słu-
Őņcych organizacji imprez masowych, skła-
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dowisk opału i odpadów, złomowisk; handlu 
gazem płynnym dla potrzeb motoryzacji 

9) ustalenia komunikacyjne: 
a) nakaz zapewnienia obsługi komunikacyjnej 

dla terenu 4.2P, 4.3P jedynie poprzez drogň 
4.2KD/D (zakaz lokalizacji zjazdów z drogi 
4.1KD/G). 

b) dla terenu 4.5P zakaz lokalizowania nowych 
bezpoŌrednich zjazdów indywidualnych 
z drogi 4.1KD/G (droga wojewódzka nr 160), 
obsługa komunikacyjna terenu moŐliwa jest 
jedynie poprzez wydzielenie dróg wewnňtrz-
nych na tych terenach z jednym wjazdem 
z drogi 4.1KD/G. 

 

Rozdział XIII 
JEDNOSTKA STRUKTURALNA NR 4Tereny obsługi 

produkcji w gospodarstwach rolnych 

§ 24.  

1) Dla terenu obsługi produkcji w gospodarstwach 
rolnych, oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem: 4.1RU, 4.3RU, 4.4RU plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe: tereny obsługi produkcji 

w gospodarstwach rolnych o charakterze 
ogrodniczym, 

b) uzupełniajņce: obiekty i urzņdzenia infrastruk-
tury technicznej, zabudowa mieszkaniowa, 
komunikacja, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) dopuszczenie budowy obiektów i urzņdzeŊ do 
obsługi produkcji i gospodarstwa rolnych, 
w tym budynków gospodarczych, wiat, 
szklarni, 

b) dopuszczenie budowy budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych, 

c) dopuszczenie rozbudowy budynków miesz-
kalnych i gospodarczych pod warunkiem za-
chowania parametrów i wskaŎników zawar-
tych w punkcie 5) uchwały, 

d) dopuszczenie utrzymania istniejņcych form 
uŐytkowania rolniczego terenów, 

3) zasady ochrony wartoŌci Ōrodowiska przy-
rodniczego i krajobrazu kulturowego: 

a) uciņŐliwoŌń zwiņzana z działalnoŌciņ prowa-
dzonņ w obrňbie terenu nie moŐe wykraczań 
poza ich granice i naruszań standardów jako-
Ōciowych Ōrodowiska ustalonych dla terenów 
sņsiednich, 

b) ustala siň minimalny wskaŎnik terenów biolo-
giczne czynnych na poziomie 60%, 

c) dla zabudowy istniejņcej dopuszczenie upo-
rzņdkowania gospodarki cieplnej poprzez 
modernizacjň istniejņcego systemu ogrzewa-
nia albo preferencyjne wprowadzenie alterna-
tywnych Ŏródeł energii.b) dopuszczenie bu-
dowy budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych, 

d) gospodarkň odpadami naleŐy rozwiņzań 
w oparciu o obowiņzujņce przepisy, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

a) dla terenów ozn. symbolem: 4.1RU nie ustala 
siň nakazów i ograniczeŊ w tym zakresie, 

b) dla terenów: 4.3RU, 4.4RU ze wzglňdu na wy-
stňpowanie na terenie stref ochrony arche-
ologicznej naleŐy uwzglňdniń ustalenia zawar-
te w § 9 niniejszej uchwały, 

5) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki 
intensywnoŌci zabudowy: 

a) ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy – 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dopuszcza siň budowň obiektów zwiņzanych 
z produkcjņ i obsługņ w gospodarstwach rol-
nych oraz gospodarczych o nastňpujņcych pa-
rametrach: 

 powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni 
terenu lub działki, 

 ograniczenie wysokoŌci zabudowy obiektów 
do 10,0 m, 

 nakaz stosowania dachów wielospadowych 
lub dwuspadowych o nachyleniu połaci 15-45 
stopni, 

 dopuszcza siň zastosowanie dachów płaskich 
o nachyleniu 5 -10 stopni, 

c) dopuszcza siň budowň budynku mieszkalnego 
na terenie o nastňpujņcych parametrach: 

 powierzchnia zabudowy do 200,0m², 
 ograniczenie wysokoŌci do 8,0m, 
 dopuszczenie kształtowania dachów dwuspa-

dowych lub wielospadowych o nachyleniu 
połaci w zakresie od 15 do 45 stopni, 

 ograniczenie szerokoŌci elewacji frontowej do 
20,0m. 

d) ogranicza siň powierzchniň dopuszczalnej 
powierzchni zabudowanej do 40% po-
wierzchni terenu, 

e) dopuszcza siň przeznaczenie pod funkcje uzu-
pełniajņcņ – mieszkalnictwo nie wiňcej niŐ 
10% powierzchni terenu, 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem: 

a) dopuszczenie wydzielania nieruchomoŌci przy 
zachowaniu minimalnej powierzchni działki 
2000.0m² z zastrzeŐeniem ustaleŊ zawartych 
w §7 ust. 3, 

b) dopuszczenie wykorzystania dla celów bu-
dowlanych nieruchomoŌci gruntowych złoŐo-
nych z wiňcej niŐ jednej działki (pod warun-
kiem stosowania okreŌlonych planem para-
metrów i wskaŎników kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, liczonych 
dla łņcznej powierzchni nieruchomoŌci grun-
towej. 

7) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu: 

a) ograniczenie wydzielenia pod funkcje uzupeł-
niajņce do 10% powierzchni terenu, 

b) nakaz zagwarantowania odpowiedniej liczby 
miejsc parkingowych lub postojowych, usta-
lonej w §7. ust. 4 uchwały. 
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Rozdział XIV 

JEDNOSTKA STRUKTURALNA NR 4Tereny zieleni, 
tereny rolnicze i wód powierzchniowych 

§ 25. . 

1) Dla terenów z istniejņcņ funkcjņ podstawowņ 
tereny ogrodów działkowych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 4.1ZD - plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe: tereny ogrodów działkowych, 
b) uzupełniajņce: infrastruktura techniczna, ko-

munikacja, 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 
a) dopuszczenie budowy obiektów zwiņzanych 

z podstawowņ funkcja terenu, takie jak: alta-
ny, wiaty, obiekty gospodarcze, 

b) dopuszczenie budowy obiektów i urzņdzeŊ in-
frastruktury technicznej, 

3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego; 

a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie 
czynnej na co najmniej 80% powierzchni te-
renu, 

b) dopuszczenie utrzymania istniejņcych form 
uŐytkowania, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
nie ustala siň, 

5) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki 
intensywnoŌci zabudowy: 

a) ustala siň nieprzekraczalna liniň zabudowy – 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dopuszcza siň budowň obiektów zwiņzanych 
z funkcjņ podstawowņ terenu – altanek, bu-
dynków gospodarczych, wiat - 
o nastňpujņcych parametrach: 

 powierzchnia zabudowy maksymalnie do 
50,0m², (liczona dla jednego obiektu), 

 ograniczenie wysokoŌci zabudowy nowych 
obiektów do 5 m, 

 dach wielospadowy, dwuspadowy 
o nachyleniu połaci 15-45 stopni lub dach 
płaski o nachyleniu 5 -10 stopni, 

c) ograniczenie powierzchni zabudowy do 10% 
powierzchni działki. 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem: 

a) dopuszczenie wydzielania nowych działek 
przy zachowaniu minimalnej powierzchni 
działki 500.0m² z zastrzeŐeniem ustaleŊ zawar-
tych w §7 ust. 3 (…)., 

b) dopuszczenie wykorzystania dla celów bu-
dowlanych nieruchomoŌci gruntowych złoŐo-
nych z wiňcej niŐ jednej działki (pod warun-
kiem stosowania okreŌlonych planem para-
metrów i wskaŎników kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, liczonych 
dla łņcznej powierzchni nieruchomoŌci grun-
towej. 

2) Dla terenu zieleni urzņdzonej, oznaczonego na 
rysunku planu symbolem: 4.1ZP, 4.2ZP, 4.3ZP 
plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe: tereny zieleni urzņdzonej, par-

kowej, 
b) uzupełniajņce: infrastruktura techniczna, ko-

munikacja piesza, 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 
a) dopuszczenie wprowadzania komponowa-

nych zespołów zieleni wysokiej i niskiej, 
b) zakaz budowy obiektów kubaturowych – za 

wyjņtkiem obiektów wskazanych w §6 ust. 10 
niniejszej uchwały; 

c) dopuszcza siň wprowadzanie obiektów małej 
architektury oraz budowň elementów komu-
nikacji pieszej i rowerowej, 

3) zasady ochrony wartoŌci Ōrodowiska przy-
rodniczego i krajobrazu kulturowego: 

a) ustala siň minimalny wskaŎnik terenów biolo-
giczne czynnych na poziomie 85%, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

a) dla terenów ozn. symbolem 4.3ZP nie ustala 
siň nakazów i ograniczeŊ w tym zakresie, 

b) ze wzglňdu na połoŐenie terenów ozn. symbo-
lami: 4.1ZP, 4.2ZP w obszarze stanowisk ar-
cheologicznych naleŐy uwzglňdniń ustalenia 
zawarte w § 9 niniejszej uchwały, 

5) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 

a) dopuszczenie wprowadzenia ujednoliconych 
nawierzchni ŌcieŐek i obiektów małej architek-
tury oraz elementów oŌwietlenia, 

6) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki 
intensywnoŌci zabudowy: 

a) ustala siň nieprzekraczalnņ linie zabudowy – 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) ogranicza siň powierzchniň dopuszczalnej 
powierzchni zabudowanej do 15% po-
wierzchni terenu, 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem: 
nie ustala siň. 

8) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu: nie 
ustala siň. 

3) Dla terenu zieleni urzņdzonej - cmentarza, ozna-
czonego na rysunku planu symbolem: - 4.1ZC 
(powierzchnia ok. 2,5ha),plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - tereny cmentarzy, 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 
a) nakaz utrzymania istniejņcej zieleni, 
b) dopuszczenie wprowadzania komponowa-

nych zespołów zieleni wysokiej i niskiej, 
c) dopuszczenie budowy na terenach elemen-

tów sieci infrastruktury technicznej elemen-
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tów kanalizacji deszczowej, sieci i przyłņczy 
energetycznych, 

d) zakaz budowy obiektów kubaturowych, 
e) dopuszcza siň wprowadzanie obiektów małej 

architektury oraz budowň elementów oŌwie-
tlenia, 

3) zasady ochrony wartoŌci Ōrodowiska przy-
rodniczego i krajobrazu kulturowego: 

a) ustala siň minimalny wskaŎnik terenów biolo-
giczne czynnych na poziomie 60%, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
jest to teren cmentarza wskazanego do 
ochrony, w zwiņzku z czym obowiņzujņ usta-
lenia zawarte w §8; 

5) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 

a) dopuszczenie wprowadzenia ujednoliconych 
nawierzchni ŌcieŐek i obiektów małej architek-
tury oraz elementów oŌwietlenia, 

6) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki 
intensywnoŌci zabudowy: 

a) ogranicza siň powierzchniň dopuszczalnej 
powierzchni zabudowanej do 40% po-
wierzchni terenu, 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem: 

a) zakaz podziału terenu na działki, 
8) szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu: nie 
ustala siň nakazów i ograniczeŊ w tym zakre-
sie. 

4) Dla istniejņcych terenów lasów oraz dolesieŊ 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
4.1ZL, 4.2ZL, 4.3ZL, 4.4ZL, 4.5ZL, 4.6ZL, 4.7ZL, 
4.8ZL, 4.9ZL, 4.12ZL, 4.13ZL, 4.14ZL, 4.15ZL, 
4.16ZL, 4.17ZL, 4.18ZL, 4.19ZL, 4.20ZL, 4.21ZL, 
4.22ZL plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: tereny lasów oraz dole-
sieŊ, 

2) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

a) zakaz prowadzenia prac mogņcych powodo-
wań zmianň stosunków wodnych tego terenu, 

b) nakaz zachowania liniowych układów zieleni 
wysokiej, w tym zadrzewieŊ przydroŐnych 
i Ōródpolnych w otoczeniu obszarów leŌnych 
dla zachowania ciņgłoŌci korytarzy ekologicz-
nych, 

c) ustala siň Őe cały teren jest terenem biolo-
gicznie czynnym, 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu: 

a) zakaz zabudowy za wyjņtkiem obiektów wska-
zanych w §6 ust. 10 niniejszej uchwały, 

b) zakaz uŐytkowania terenu w sposób niezwiņ-
zany z gospodarkņ leŌnņ. 

4) nie okreŌla siň nakazów, zakazów dopuszczeŊ 
i ograniczeŊ dotyczņcych: 

a) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

b) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

c) parametrów i wskaŎników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów iw-
skaŎniki intensywnoŌci zabudowy, 

d) szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem 
miejscowym, 

e) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenu, 

5) Dla istniejņcych terenów zieleni nieurzņdzonej 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 4.1Z, 
4.2Z, 4.3Z, 4.4Z, 4.5Z, 4.6Z, 4.7Z, 4.8Z, 4.9Z plan 
ustala: 

1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni nieurzņ-
dzonej; 

2) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

a) zakaz prowadzenia prac mogņcych powodo-
wań zmianň stosunków wodnych tego terenu, 

b) nakaz zachowania liniowych układów zieleni 
wysokiej, w tym zadrzewieŊ przydroŐnych 
i Ōródpolnych w otoczeniu obszarów leŌnych 
dla zachowania ciņgłoŌci korytarzy ekologicz-
nych, 

c) ustala siň Őe cały teren jest terenem biolo-
gicznie czynnym, 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu: 

a) zakaz zabudowy za wyjņtkiem obiektów wska-
zanych w §6 ust. 10 niniejszej uchwały, 

b) zakaz uŐytkowania terenu w sposób niezwiņ-
zany z gospodarkņ leŌnņ, 

4) nie okreŌla siň nakazów, zakazów dopuszczeŊ 
i ograniczeŊ dotyczņcych: 

a) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

b) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

c) parametrów i wskaŎników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów iw-
skaŎniki intensywnoŌci zabudowy, 

d) szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem 
miejscowym, 

e) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenu. 

6) Dla terenów z funkcja podstawowņ tereny uŐyt-
kowane rolniczo, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem: 4.1R, 4.2R, 4.3R, 4.4R, plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - tereny rolnicze, 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 
a) zakaz wprowadzania zabudowy za wyjņtkiem 

obiektów gospodarczych słuŐņcych obsłudze 
rolnictwa z zastrzeŐeniem ustaleŊ za wyjņt-
kiem obiektów wskazanych w §6 ust. 10. ni-
niejszej uchwały; 

b) dopuszcza siň na terenach rolnych budowň 
elementów sieci infrastruktury technicznej, 
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w tym: sieci i przyłņczy wodociņgowych, ka-
nalizacyjnych, elementów kanalizacji desz-
czowej, gazowych, ciepłowniczych, stacji 
transformatorowych, sieci i przyłņczy energe-
tycznych, central telefonicznych, sieci 
i przyłņczy telekomunikacyjnych, 

3) zasady ochrony wartoŌci Ōrodowiska przy-
rodniczego i krajobrazu kulturowego: 

a) ustala siň minimalny wskaŎnik terenów biolo-
giczne czynnych na poziomie 90%, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

a) nie ustala siň nakazów i ograniczeŊ w tym za-
kresie za wyjņtkiem terenów ozn. symbolem 
4.2R, 4.3R, 4.4R, ze wzglňdu na wystňpowanie 
na terenach stref ochrony archeologicznej na-
leŐy uwzglňdniń ustalenia zawarte w § 
9 niniejszej uchwały, 

5) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: nie ustala siň za-
kazów i ograniczeŊ tym zakresie; 

6) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki 
intensywnoŌci zabudowy: 

a) ustala siň nieprzekraczalnņ liniň zabudowy – 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dopuszcza siň wprowadzanie budynków go-
spodarczych, inwentarskich i budowli oraz 
obiektów zwiņzanych z prowadzeniem dzia-
łalnoŌci rolniczej, ale z ograniczeniem obsady 
w budynkach inwentarskich do 40 DJP, 

c) powierzchnia zabudowy – do 300,0m, (dla 
jednego obiektu), 

d) wysokoŌń do 9,0m, 
e) dopuszczenie stosowania dachów dwuspa-

dowych o nachyleniu połaci w zakresie 15 – 
45 stopni lub dachów jednospadowych 
o nachyleniu w zakresie do 10 stopni, 

f) ograniczenie powierzchni zabudowy do 10% 
powierzchni działki. 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem: 
nie ustala siň nakazów i ograniczeŊ w tym za-
kresie; 

8) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu: nie 
ustala siň nakazów i ograniczeŊ w tym zakre-
sie. 

7) Dla terenów z istniejņcņ funkcjņ podstawowņ 
tereny wód powierzchniowych, oznaczonych 
na rysunku planu symbolem WS - plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: tereny wód powierzch-
niowych, Ōródlņdowych, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) zakaz zasypywania oraz prowadzenia innych 
prac mogņcych powodowań zmiany stosun-
ków wodnych, 

b) nakaz zachowania liniowych układów zieleni, 
w tym zadrzewieŊ przydroŐnych 
i Ōródpolnych, 

3) szczególne warunki zagospodarowywania te-
renów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy: zakaz uŐytkowania te-
renu w sposób niezwiņzany z ochronņ sto-
sunków wodnych oraz działaŊ słuŐņcych 
ochronie przed powodziņ. 

4) nie okreŌla siň nakazów, zakazów dopuszczeŊ 
lub ograniczeŊ dotyczņcych: 

a) zasad ochrony i przestrzennego kształtowania 
ładu przestrzennego, 

b) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

c) parametrów i wskaŎników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu, 

d) szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem, 

e) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów. 

 

Rozdział XV 
JEDNOSTKA STRUKTURALNA NR 4Tereny obsługi 

komunikacji samochodowej oraz infrastruktury 
technicznej 

§ 26.  

1) Dla terenów z istniejņcņ funkcjņ podstawowņ 
tereny obsługi komunikacji samochodowej: par-
king, zespoły garaŐowe oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 4.1KSp, 4.3KSg, 4.5KSp plan 
ustala: 

1) przeznaczenie terenów: 
a) podstawowe: 
 4.1KSp, 4.5KSp - tereny obiektów i urzņdzeŊ 

obsługi komunikacji samochodowej - parkin-
gi, 

 4.3KSg tereny obiektów i urzņdzeŊ obsługi 
komunikacji samochodowej- zespoły garaŐo-
we, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) na terenach 4.1KSp i 4.5KSp zakaz lokalizacji 
obiektów kubaturowych – z wyjņtkiem obiek-
tów wskazanych w §6 ust. 10 niniejszej 
uchwały; 

b) na terenie 4.3KSg dopuszcza siň budowň no-
wych obiektów garaŐowych oraz obiektów 
wskazanych w §6 ust. 10 niniejszej uchwały; 

3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 

a) ustala siň minimalny wskaŎnik terenów biolo-
giczne czynnych na poziomie 10%, 

b) dopuszcza siň wprowadzenie komponowa-
nych układów zieleni urzņdzonej lub izolacyj-
nej, 

c) zakaz przekraczania standardów jakoŌci Ōro-
dowiska poza granicami terenu objňtego ni-
niejszymi ustaleniami, 

4) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 

a) nakaz wprowadzenia ujednoliconych na-
wierzchni pod wzglňdem uŐytych materiałów 
oraz elementów małej architektury, 
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b) dopuszczenie wprowadzenia elementów 
oŌwietlenia, 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: ze 
wzglňdu na połoŐenie terenów ozn. symbo-
lem 4.1KSp, 4.3KSg, w obszarze stanowisk 
archeologicznych naleŐy uwzglňdniń ustalenia 
zawarte w § 9 niniejszej uchwały, dla pozosta-
łych terenów nie ustala siň nakazów 
i ograniczeŊ w tym zakresie; 

6) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów iwskaŎniki 
intensywnoŌci zabudowy: 

a) dopuszczenie powierzchni zabudowanej do 
90% powierzchni terenu, 

b) w przypadku budowy nowych zespołów gara-
Őowych na terenie 4.3KSg ustala siň: 

 nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie 
z rysunkiem planu, 

 powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni 
terenu, 

 zakaz przekraczania wysokoŌci 4,00m, 
 nakaz stosowania dachów płaskich 

o nachyleniu połaci do 10 stopni, 
7) szczegółowe zasady i warunki scalania 

i podziału nieruchomoŌci objňtych planem 
miejscowym: 

a) zakaz wydzielania nowych działek 
z zastrzeŐeniem ustaleŊ zawartych w §7 ust. 3. 
pkt 1)., 

8) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu: nie 
ustala siň, 

9) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów: 
nie ustala siň. 

2) Dla terenów z istniejņcņ funkcjņ podstawowņ 
tereny obsługi komunikacji samochodowej: sta-
cja paliw oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem: 4.2KSs plan ustala: 

1) przeznaczenie terenów: 
a) podstawowe: tereny obiektów i urzņdzeŊ ob-

sługi komunikacji samochodowej - stacja pa-
liw, 

b) uzupełniajņce: infrastruktura techniczna, zie-
leŊ urzņdzona, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) dopuszczenie lokalizacji obiektów i urzņdzeŊ 
zwiņzanych z funkcjonowaniem stacji paliw, 

b) dopuszczenie rozbudowy istniejņcych obiek-
tów, 

3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-
wierzchni biologicznie czynnej 30% po-
wierzchni działki, 

b) ze wzglňdu na brak czynnej sieci kanalizacji 
deszczowej, inwestor zobowiņzany jest zago-
spodarowania wód opadowych na własnym 
terenie, 

c) dopuszcza siň wprowadzenie komponowa-
nych układów zieleni urzņdzonej lub izolacyj-
nej, 

d) zakaz przekraczania standardów jakoŌci Ōro-
dowiska poza granicami terenu objňtego ni-
niejszymi ustaleniami, 

4) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 

a) nakaz wprowadzenia ujednoliconych na-
wierzchni pod wzglňdem uŐytych materiałów 
oraz elementów małej architektury, 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: ze 
wzglňdu na połoŐenie terenów ozn. symbo-
lem 4.2KSs, w obszarze stanowisk archeolo-
gicznych naleŐy uwzglňdniń ustalenia zawarte 
w § 9 niniejszej uchwały, 

6) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów iwskaŎniki 
intensywnoŌci zabudowy: 

a) ustala siň nieprzekraczalnņ linie zabudowy –
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dopuszczenie stosowania dachów dwuspa-
dowych, wielospadowych oraz dachów jed-
nospadowych, 

c) nakaz stosowania dachów o nachyleniu poła-
ci w zakresie: 

 od 5° do 45° (dla dachów dwu 
i wielospadowych), 

 od 5° do 15° (dla dachów jednospadowych, 
dwuspadowych), 

d) ograniczenie wysokoŌci do 5,0m, 
e) ograniczenie dopuszczalnych powierzchni za-

budowy - do 40% powierzchni działki budow-
lanej, 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem 
miejscowym: 

a) zakaz wydzielania nowych działek 
z zastrzeŐeniem ustaleŊ zawartych w §7 ust. 3. 
pkt 1)., 

8) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu: za-
kaz wprowadzania jakiejkolwiek zabudowy 
nie zwiņzanej z funkcjņ podstawowņ; 

9) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów: 
nie ustala siň ograniczeŊ i zakazów w tym za-
kresie. 

10) ustalenia komunikacyjne: obsługa komunika-
cyjna terenu jedynie poprzez istniejņcy wjazd 
od drogi 4.38KD/D. 

3) Dla terenów z funkcjņ podstawowņ tereny obiek-
tów i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej - elek-
troenergetyki oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 4.2E, 4.3E, 4.4E plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - tereny obiektów i urzņdzeŊ 

elektroenergetyki, 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 
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a) dopuszczenie rozbudowy i przebudowy istnie-
jņcych obiektów, 

b) dopuszczenie prowadzenia prac moderniza-
cyjnych i remontowych, polegajņcych na do-
stosowaniu istniejņcych obiektów do obowiņ-
zujņcych wymogów technicznych oraz wpro-
wadzania urzņdzeŊ technicznych polepszajņ-
cych warunki ich uŐytkowania, 

3) zasady ochrony wartoŌci Ōrodowiska przy-
rodniczego i krajobrazu kulturowego: 

a) ustala siň minimalny wskaŎnik terenów biolo-
giczne czynnych na poziomie 10%, 

b) zakaz przekraczania standardów jakoŌci Ōro-
dowiska poza granicami terenu, do którego 
uŐytkownik ma tytuł prawny, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: ze 
wzglňdu na połoŐenie terenów ozn. symbo-
lem: 4.2E w obszarze stanowisk archeologicz-
nych naleŐy uwzglňdniń ustalenia zawarte w § 
9 niniejszej uchwały, dla pozostałych terenów 
nie ustala siň nakazów i ograniczeŊ w tym za-
kresie; 

5) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: nie ustala siň za-
kazów i ograniczeŊ tym zakresie; 

6) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki 
intensywnoŌci zabudowy 

a) ustala siň nieprzekraczalna linie zabudowy – 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dopuszcza siň rozbudowň i przebudowň ist-
niejņcych obiektów i urzņdzeŊ o parametrach 
dostosowanych do potrzeb techniczno – uŐyt-
kowych, 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem: 
zakaz podziału nieruchomoŌci 

8) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu: nie 
ustala siň nakazów i ograniczeŊ w tym zakre-
sie. 

4) Dla terenów z funkcja podstawowņ tereny obiek-
tów i urzņdzeŊ zaopatrzenia w wodň oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem :- 4.4W (po-
wierzchnia ok. 0,15m²), plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - tereny obiektów i urzņdzeŊ za-

opatrzenia w wodň – teren ochrony poŌred-
niej ujňcia wody, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) dopuszczenie rozbudowy i przebudowy istnie-
jņcych obiektów w zaleŐnoŌci od potrzeb 
technologicznych funkcjonowania tych obiek-
tów, 

b) dopuszczenie prowadzenia prac moderniza-
cyjnych i remontowych, polegajņcych na do-
stosowaniu istniejņcych obiektów do obowiņ-
zujņcych wymogów technicznych oraz wpro-
wadzania urzņdzeŊ technicznych polepszajņ-
cych warunki ich uŐytkowania, 

3) zasady ochrony wartoŌci Ōrodowiska przy-
rodniczego i krajobrazu kulturowego: 

a) ustala siň minimalny wskaŎnik terenów biolo-
giczne czynnych na poziomie 50% 

b) zakaz przekraczania standardów jakoŌci Ōro-
dowiska poza granicami terenu, do którego 
uŐytkownik ma tytuł prawny, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

a) nie ustala siň nakazów i ograniczeŊ w tym za-
kresie, 

5) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: nie ustala siň za-
kazów i ograniczeŊ tym zakresie; 

6) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki 
intensywnoŌci zabudowy: 

a) ustala siň nieprzekraczalna linie zabudowy – 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dopuszcza siň rozbudowň i przebudowň ist-
niejņcych obiektów i urzņdzeŊ o parametrach 
dostosowanych do potrzeb techniczno – uŐyt-
kowych, 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem: 
zakaz podziału nieruchomoŌci; 

8) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu: nie 
ustala siň nakazów i ograniczeŊ w tym zakre-
sie. 

5) Dla terenów z funkcja podstawowņ tereny obiek-
tów i urzņdzeŊ oczyszczania Ōcieków oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem: - 4.6O (po-
wierzchnia ok. 1,40 ha),plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe - tereny obiektów i urzņdzeŊ 

oczyszczania Ōcieków – teren ochrony po-
Ōredniej ujňcia wody, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) dopuszczenie rozbudowy i przebudowy istnie-
jņcych obiektów w zaleŐnoŌci od potrzeb 
technologicznych funkcjonowania tych obiek-
tów, 

b) dopuszczenie prowadzenia prac moderniza-
cyjnych i remontowych, polegajņcych na do-
stosowaniu istniejņcych obiektów do obowiņ-
zujņcych wymogów technicznych oraz wpro-
wadzania urzņdzeŊ technicznych polepszajņ-
cych warunki ich uŐytkowania, 

3) zasady ochrony wartoŌci Ōrodowiska przy-
rodniczego i krajobrazu kulturowego: 

a) ustala siň minimalny wskaŎnik terenów biolo-
giczne czynnych na poziomie 50%, 

b) zakaz przekraczania standardów jakoŌci Ōro-
dowiska poza granicami terenu, do którego 
uŐytkownik ma tytuł prawny, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

a) nie ustala siň nakazów i ograniczeŊ w tym za-
kresie, 
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5) ymagania wynikajņce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: nie ustala siň zaka-
zów i ograniczeŊ tym zakresie; 

6) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki 
intensywnoŌci zabudowy: 

a) ustala siň nieprzekraczalna linie zabudowy – 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dopuszcza siň rozbudowň i przebudowň ist-
niejņcych obiektów i urzņdzeŊ o parametrach 
dostosowanych do potrzeb techniczno – uŐyt-
kowych, 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem: 
zakaz podziału nieruchomoŌci; 

8) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu: nie 
ustala siň nakazów i ograniczeŊ w tym zakre-
sie. 

 
Rozdział XVI 

JEDNOSTKA STRUKTURALNA NR 4Zasady 
utrzymania i rozbudowy układu komunikacji 

drogowej 

§ 27. . 

1) Ustała siň w obszarze objňtym planem układ 
komunikacji drogowej, na który składajņ siň: 

1) istniejņca i planowana droga publiczna głów-
na, oznaczona na rysunku planu symbolem 
KD/G; 

2) istniejņce ulice publiczne zbiorcze, oznaczone 
na w/w rysunkach planu symbolem KD/Z; 

3) istniejņce i planowane ulice publiczne lokalne, 
oznaczone na w/w rysunkach planu symbo-
lem KD/L; 

4) istniejņce i planowane ulice publiczne dojaz-
dowe, oznaczone na w/w rysunkach planu 
symbolem KD/D; 

5) istniejņce i planowane ulice wewnňtrzne, 
oznaczone na w/w rysunkach planu symbo-
lem KD/W; 

2) Dla terenów z istniejņcņ funkcjņ podstawowņ 
komunikacji drogowej – droga publiczna 
główna, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem 4.1KD/G, przebiegajņce w ciņgu drogi 
wojewódzkiej nr 160 plan ustala: 

1) przeznaczenie terenów: tereny komunikacji 
drogowej - droga publiczna główna; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) nakaz utrzymania istniejņcego układu ulic, 
b) dopuszczenie prowadzenia prac moderniza-

cyjnych i innych robót okreŌlonych ustawņ 
o drogach publicznych, 

c) nakaz sytuowania nowych obiektów budow-
lanych poza zasiňgiem uciņŐliwoŌci ulic okre-
Ōlonej w przepisach o ochronie i kształtowa-
niu Ōrodowiska lub w jej zasiňgu pod warun-
kiem zastosowania przez inwestorów Ōrod-
ków technicznych zmniejszajņcych uciņŐliwo-

Ōci do poziomu okreŌlonego w tych przepi-
sach, 

3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: dopuszczenie zachowania 
i wprowadzania w liniach rozgraniczajņcych 
ulice liniowych układów zieleni wysokiej i izo-
lacyjnej, o ile nie koliduje to z bezpieczeŊ-
stwem ruchu oraz przebiegiem sieci uzbroje-
nia; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: te-
reny oznaczone symbolem 4.1KD/G objňte sņ 
strefņ ochrony konserwatorskiej, w zwiņzku 
z czym obowiņzujņ dla niej ustalenia zawarte 
w Rozdziale I, §8 niniejszej uchwały; 

5) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) dopuszczenie remontów i budowy chodników 
oraz ŌcieŐek rowerowych obrňbie linii rozgra-
niczajņcych ulice oraz innych obiektów 
i urzņdzeŊ słuŐņcych komunikacji publicznej, 
takich jak zatoki i przystanki autobusowe 
z zadaszeniami, 

b) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgra-
niczajņcych ulice (ale poza pasem drogowym) 
urzņdzeŊ i sieci infrastruktury technicznej, 

c) nakaz utrzymania minimalnej szerokoŌci 
w liniach rozgraniczajņcych wskazanych na 
rysunku planu, 

d) zakaz wprowadzania zjazdów z terenów zabu-
dowy mieszkaniowej i usługowej na ulicň 
głównņ poza miejscami wskazanymi na ry-
sunku planu, 

3) Dla terenu z funkcjņ podstawowņ komunikacji 
drogowej – droga publiczna główna, oznaczona 
na rysunku planu symbolem 4.1aKD/G, przebie-
gajņca w ciņgu drogi wojewódzkiej nr 160 plan 
ustala: 

1) przeznaczenie terenów: tereny komunikacji 
drogowej - droga publiczna główna; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) dopuszczenie budowy drogi (obwodnicy wsi 
ŁowyŊ) w ciņgu drogi wojewódzkiej nr 160, 
w ramach której mogņ znajdowań siň wydzie-
lone pasy terenu przeznaczone do ruchu lub 
postoju pojazdów , w tym: jezdnie, obiekty in-
Őynierskie, place, zatoki, chodniki, i ŌcieŐki 
rowerowe oraz zieleŊ, 

3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego: dopuszczenie za-
chowania i wprowadzania w liniach rozgrani-
czajņcych ulice liniowych układów zieleni wy-
sokiej i izolacyjnej, o ile nie koliduje to 
z bezpieczeŊstwem ruchu oraz przebiegiem 
sieci uzbrojenia; 

4) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) dopuszczenie wprowadzenia obustronnych 
pasów zieleni wysokiej i niskiej, 

5) ustala siň nastňpujņce parametry i wskaŎniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu: 
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a) minimalna szerokoŌń w liniach rozgraniczajņ-
cych - zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami 
– jak na rysunku planu, 

b) dopuszcza siň lokalizacjň infrastruktury tech-
nicznej tylko za zgodņ właŌciwego zarzņdcy 
drogi, 

c) dopuszcza siň lokalizacjň elementów rekla-
mowych w sposób nie pogarszajņcy warun-
ków ruchu drogowego, w uzgodnieniu 
z zarzņdcņ drogi, 

d) dopuszczenie umieszczania obiektów i urzņ-
dzeŊ bezpieczeŊstwa ruchu drogowego, ta-
kich jak: znaki drogowe pionowe i poziome, 
drogowskazy, sygnalizatory Ōwietlne oraz ta-
blic i obiektów reklamowych w uzgodnieniu 
z zarzņdcņ drogi, 

4) Dla terenów z funkcjņ podstawowņ komunikacji 
drogowej – ulice zbiorcze, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem: 4.9KD/Z, 4.31KD/Z - plan 
ustala: 

1) przeznaczenie terenów: tereny komunikacji 
drogowej - ulic zbiorczych; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) nakaz utrzymania istniejņcego układu ulic, 
b) dopuszczenie prowadzenia prac moderniza-

cyjnych i innych robót okreŌlonych ustawņ 
o drogach publicznych, 

3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego: dopuszczenie za-
chowania i wprowadzania w liniach rozgrani-
czajņcych ulice liniowych układów zieleni 
urzņdzonej i izolacyjnej, o ile nie koliduje to 
z bezpieczeŊstwem ruchu oraz przebiegiem 
sieci uzbrojenia; 

4) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) dopuszczenie budowy chodników oraz Ōcie-
Őek rowerowych w obrňbie linii rozgraniczajņ-
cych ulice oraz innych obiektów i urzņdzeŊ 
słuŐņcych komunikacji publicznej, takich jak 
zatoki i przystanki autobusowe 
z zadaszeniami, 

b) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgra-
niczajņcych ulic urzņdzeŊ i sieci infrastruktury 
technicznej, 

c) dopuszczenie umieszczania obiektów 
i urzņdzeŊ bezpieczeŊstwa ruchu drogowego, 
takich jak: znaki drogowe pionowe i poziome, 
drogowskazy, sygnalizatory Ōwietlne oraz ta-
blic i obiektów reklamowych w uzgodnieniu 
z zarzņdcņ drogi, 

d) nakaz utrzymania minimalnej szerokoŌci 
w liniach rozgraniczajņcych zgodnie 
z rysunkiem planu 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: te-
reny oznaczone symbolami 4.9KD/Z objňte sņ 
strefņ ochrony konserwatorskiej, w zwiņzku 
z czym obowiņzujņ dla niej ustalenia zawarte 
w Rozdziale I, §8 niniejszej uchwały, dla pozo-
stałych terenów nie ustala siň nakazów 
i ograniczeŊ w tym zakresie 

5) Dla terenów z funkcjņ podstawowņ komunikacji 
drogowej – ulice lokalne, oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami: 4.1KD/L, 4.2KD/L, 4.10KD/L, 
4.12KD/L, 4.13KD/L, 4.15KD/L, 4.18KD/L, 
4.22KD/L, 4.23KD/L, 4.35KD/L - plan ustala: 

1) przeznaczenie terenów: tereny komunikacji 
drogowej - ulic lokalnych; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) dopuszczenie prowadzenia prac moderniza-
cyjnych i innych robót okreŌlonych ustawņ 
o drogach publicznych, 

3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego: dopuszczenie za-
chowania i wprowadzania w liniach rozgrani-
czajņcych ulice liniowych układów zieleni 
urzņdzonej i izolacyjnej, o ile nie koliduje to 
z bezpieczeŊstwem ruchu oraz przebiegiem 
sieci uzbrojenia; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: ze 
wzglňdu na połoŐenie terenów ozn. symbo-
lem 4.10KD/L, 4.35KD/L w obszarze stanowisk 
archeologicznych naleŐy uwzglňdniń ustalenia 
zawarte w § 9 niniejszej uchwały, tereny 
oznaczone symbolami 4.2KD/L, 4.12KD/L, 
4.23KD/L objňte sņ strefņ ochrony konserwa-
torskiej, w zwiņzku z czym obowiņzujņ dla niej 
ustalenia zawarte w §8 niniejszej uchwały, dla 
pozostałych terenów nie ustala siň nakazów 
i ograniczeŊ w tym zakresie; 

5) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) dopuszczenie budowy oraz ŌcieŐek rowero-
wych w obrňbie linii rozgraniczajņcych ulice 
oraz innych obiektów i urzņdzeŊ słuŐņcych 
komunikacji publicznej, takich jak zatoki 
i przystanki autobusowe z zadaszeniami, 

b) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgra-
niczajņcych ulic urzņdzeŊ i sieci infrastruktury 
technicznej, 

c) dopuszczenie umieszczania obiektów 
i urzņdzeŊ bezpieczeŊstwa ruchu drogowego, 
takich jak: znaki drogowe pionowe i poziome, 
drogowskazy, sygnalizatory Ōwietlne oraz ta-
blic i obiektów reklamowych w uzgodnieniu 
z zarzņdcņ drogi, 

d) nakaz utrzymania minimalnej szerokoŌci 
w liniach rozgraniczajņcych zgodnie 
z rysunkiem planu, 

e) nakaz utrzymania minimalnej szerokoŌci pasa 
ruchu 3.00 m. 

6) Dla terenów z funkcjņ podstawowņ komunikacji 
drogowej – ulice dojazdowe, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 4.1KD/D, 4.2KD/D, 
4.5KD/D, 4.7KD/D, 4.8KD/D, 4.11KD/D, 4.12KD/D, 
4.13KD/D, 4.13aKD/D, 4.14KD/D, 4.16KD/D, 
4.17KD/D, 4.20KD/D, 4.21KD/D, 4.24KD/D, 
4.25KD/D, 4.26KD/D, 4.27KD/D, 4.28KD/D, 
4.30KD/D, 4.32KD/D, 4.33KD/D, 4.34KD/D, 
4.36KD/D, 4.38KD/D, 4.39KD/D, 4.44KD/D, 
4.45KD/D, 4.46KD/D – plan ustala: 
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1) przeznaczenie terenów: tereny komunikacji 
drogowej - ulic dojazdowych; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) dopuszczenie prowadzenia prac moderniza-
cyjnych i innych robót okreŌlonych ustawņ 
o drogach publicznych, 

b) dopuszczenie etapowej budowy układu ulic 
dojazdowych, 

3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego: dopuszczenie za-
chowania i wprowadzania w liniach rozgrani-
czajņcych ulice liniowych układów zieleni 
urzņdonej i izolacyjnej, o ile nie koliduje to 
z bezpieczeŊstwem ruchu oraz przebiegiem 
sieci uzbrojenia, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: ze 
wzglňdu na połoŐenie terenów ozn. symbo-
lem 4.1KD/D, 4.7KD/D, 4.8KD/D, 4.12KD/D, 
4.34KD/D, 4.38KD/D, 4.39KD/D w obszarze 
stanowisk archeologicznych naleŐy uwzglňd-
niń ustalenia zawarte w § 9 niniejszej uchwa-
ły, tereny oznaczone symbolem 4.45KD/D ob-
jňte sņ strefņ ochrony konserwatorskiej, 
w zwiņzku z czym obowiņzujņ dla niej ustale-
nia zawarte w Rozdziale I, §8 niniejszej 
uchwały, dla pozostałych terenów nie ustala 
siň nakazów i ograniczeŊ w tym zakresie, 

5) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) dopuszczenie budowy chodników oraz Ōcie-
Őek rowerowych w obrňbie linii rozgraniczajņ-
cych ulice oraz innych obiektów i urzņdzeŊ 
słuŐņcych komunikacji publicznej, takich jak 
zatoki i przystanki autobusowe 
z zadaszeniami, 

b) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgra-
niczajņcych ulic urzņdzeŊ i sieci infrastruktury 
technicznej, 

c) dopuszczenie umieszczania obiektów 
i urzņdzeŊ bezpieczeŊstwa ruchu drogowego, 
takich jak: znaki drogowe pionowe i poziome, 
drogowskazy, sygnalizatory Ōwietlne oraz ta-
blic i obiektów reklamowych w uzgodnieniu 
z zarzņdcņ drogi, 

d) nakaz utrzymania minimalnej szerokoŌci 
w liniach rozgraniczajņcych wskazanych na 
rysunku planu, 

e) nakaz utrzymania minimalnej szerokoŌci pasa 
ruchu 2.5 m. 

7) Dla terenów z funkcjņ podstawowņ komunikacji 
drogowej – ulice wewnňtrzne, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 4.2KD/W, 4.3KD/W, 
4.4KD/W, 4.6KD/W, 4.12KD/W, 4.12aKD/W, 
4.19KD/W, 4.29KD/W, 4.40KD/W, 4.41KD/W, 
4.42KD/W, 4.43KD/W, 4.45KD/W, 4.37KD/W – plan 
ustala: 

1) przeznaczenie terenów: tereny komunikacji 
drogowej - ulic wewnňtrznych; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) dopuszczenie prowadzenia prac moderniza-
cyjnych i innych robót okreŌlonych ustawņ 
o drogach publicznych, 

b) dopuszczenie wykorzystania dróg wewnňtrz-
nych jako ciņgi pieszo – jezdne, 

c) dopuszczenie utrzymania istniejņcych ulic 
wewnňtrznych lub korekt ich przebiegu albo 
rozbudowy na terenach zarzņdzanych przez 
spółdzielnie mieszkaniowe i zarzņdców tere-
nów techniczno – produkcyjnych, składów, 
magazynów oraz terenów usługowych, 

3) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) dopuszczenie budowy chodników, 
b) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgra-

niczajņcych ulic urzņdzeŊ i sieci infrastruktury 
technicznej, 

c) nakaz utrzymania minimalnej szerokoŌci 
w liniach rozgraniczajņcych wskazanych na 
rysunku planu, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: ze 
wzglňdu na połoŐenie terenów ozn. symbo-
lem 4.4KD/W, w obszarze stanowisk arche-
ologicznych naleŐy uwzglňdniń ustalenia za-
warte w § 9 niniejszej uchwały, dla pozosta-
łych terenów nie ustala siň nakazów 
i ograniczeŊ w tym zakresie, 

 
Rozdział XVII 

JEDNOSTKA STRUKTURALNA NR 5Tereny 
zabudowy mieszkaniowej 

§ 28.  

1) Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: 5.1MN, 5.2MN, 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
b) uzupełniajņce: usługi nieuciņŐliwe, infrastruk-

tura techniczna, komunikacja, zieleŊ urzņdzo-
na, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) dopuszczenie utrzymania istniejņcego układu 
zabudowy, 

b) dopuszczenie budowy nowych budynków 
mieszkaniowych jednorodzinnych (w tym 
w zabudowie bliŎniaczej), budynków gospo-
darczych (w tym garaŐowych) pod warunkiem 
zachowania parametrów i wskaŎników zabu-
dowy zawartych w punkcie 5). 

c) zasady kształtowania zabudowy zgodnie z §7 
ust. 1 niniejszej uchwały, 

d) dopuszczenie rozbudowy i nadbudowy istnie-
jņcych budynków mieszkalnych pod warun-
kiem zachowania parametrów i wskaŎników 
zabudowy zawartych w punkcie 5), 

e) dopuszczenie wydzielenia czňŌci powierzchni 
uŐytkowej budynku mieszkalnego na cele 
usługowe, 
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f) dopuszczenie zmiany sposobu uŐytkowania 
budynków gospodarczych oraz ich adaptacji 
na cele usługowe, po warunkiem, Őe budynek 
ten towarzyszy zabudowie mieszkaniowej na 
tej samej działce, 

3) zasady ochrony wartoŌci Ōrodowiska przy-
rodniczego i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-
wierzchni biologicznie czynnej na 50% po-
wierzchni terenu 

b) w istniejņcych budynkach mieszkalnych do-
puszczenie uporzņdkowania gospodarki 
cieplnej poprzez modernizacjň istniejņcego 
systemu ogrzewania, w przypadku nowopro-
jektowanych budynków nakaz wprowadzania 
alternatywnych Ŏródeł energii, w tym: gazo-
we, elektryczne, biomasa i inne, które mini-
malizujņ ujemny wpływ na stan Ōrodowiska 
przyrodniczego, 

c) zakaz przekraczania standardów jakoŌci Ōro-
dowiska, w tym standardów jakoŌci powietrza 
poza granicami terenu, do którego inwestor 
ma tytuł prawny. 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
nie ustala siň nakazów i ograniczeŊ w tym za-
kresie; 

5) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki 
intensywnoŌci zabudowy: 

a) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b) dopuszczenie budowy nowych budynków 

mieszkalnych ( w tym bliŎniaczych) o parame-
trach: 

 powierzchnia zabudowy do 250m², 
 ograniczenie wysokoŌci do 9,0m, 
 dopuszczenie kształtowania dachów dwuspa-

dowych lub wielospadowych o nachyleniu 
połaci w zakresie od 20 do 45 stopni, 

c) dopuszczenie budowy budynków gospodar-
czych i garaŐowych o nastňpujņcych parame-
trach: 

 powierzchnia zabudowy do 50,0m², 
 ograniczenie wysokoŌci do 6,0m, 
 nakaz kształtowania dachów dwuspadowych 

lub wielospadowych o nachyleniu połaci 
w zakresie od 15 do 45 stopni, 

 w przypadku garaŐu dobudowanego dopusz-
cza siň stosowanie dachu jednospadowego 
o nachyleniu w zakresie 5 do 45 stopni, 

 w przypadku budynku gospodarczego lub ga-
raŐu o powierzchni zabudowy nie przekracza-
jņcej 25,0m² dopuszcza siň zastosowanie da-
chu płaskiego, jednospadowego o nachyleniu 
do 10 stopni 

d) ograniczenie dopuszczalnych powierzchni za-
budowy - do 30% powierzchni działki budow-
lanej, 

e) ograniczenie dopuszczalnej szerokoŌci elewa-
cji frontowej budynków mieszkalnych do 20,0 
m, dla zabudowy bliŎniaczej do 24,0m, 

f) nakaz sytuowania kalenic nowo projektowa-
nych budynków prostopadle lub równolegle 
do kalenic budynków istniejņcych na tym te-
renie, lub w przypadku ich braku do frontu 
działki na którym bňdzie realizowany budy-
nek, z dopuszczalnņ tolerancjņ 10 stopni 
w kaŐdņ stronň. 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem: 

a) dopuszczenie wydzielania nowych działek 
budowlanych przy zachowaniu minimalnej 
powierzchni działki budowlanej 1000.0m² 
z zastrzeŐeniem ustaleŊ zawartych w §7 ust. 
3., 

b) dopuszczenie wykorzystania dla celów bu-
dowlanych nieruchomoŌci gruntowych złoŐo-
nych z wiňcej niŐ jednej działki (pod warun-
kiem stosowania okreŌlonych planem para-
metrów i wskaŎników kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, liczonych 
dla łņcznej powierzchni nieruchomoŌci grun-
towej; 

8) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu: 

a) ograniczenie przeznaczonej pod usługi towa-
rzyszņce do 40% powierzchni uŐytkowej bu-
dynku mieszkalnego lub do 30% powierzchni 
działki, 

b) nakaz zagwarantowania odpowiedniej liczby 
miejsc parkingowych lub postojowych, usta-
lonej w §7. ust. 4 uchwały. 

 

Rozdział XVIII 
JEDNOSTKA STRUKTURALNA NR 5Tereny 

komunikacji 

§ 29.  

1) Ustała siň w obszarze Jednostki Strukturalnej nr 
5 układ komunikacji drogowej, na który składajņ 
siň: 

1) istniejņca droga zbiorcza ozn. symbolem 
5.1KD/Z 

2) istniejņca droga wewnňtrzna ozn. symbolem 
5.1KD/W 

3) istniejņca droga wewnňtrzna ozn. symbolem 
5.2KD/W 

2) Dla terenów z funkcjņ podstawowņ komunikacji 
drogowej – ulice zbiorcze, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem: 5.1KD/Z - plan ustala: 

1) przeznaczenie terenów: tereny komunikacji 
drogowej - ulic zbiorczych; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) nakaz utrzymania istniejņcego układu ulic, 
b) dopuszczenie prowadzenia prac moderniza-

cyjnych i innych robót okreŌlonych ustawņ 
o drogach publicznych, 

3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego: dopuszczenie za-
chowania i wprowadzania w liniach rozgrani-
czajņcych ulice liniowych układów zieleni wy-
sokiej i izolacyjnej, o ile nie koliduje to 
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z bezpieczeŊstwem ruchu oraz przebiegiem 
sieci uzbrojenia, 

4) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) dopuszczenie budowy oraz ŌcieŐek w obrňbie 
linii rozgraniczajņcych ulice oraz innych 
obiektów i urzņdzeŊ słuŐņcych komunikacji 
publicznej, takich jak zatoki i przystanki auto-
busowe z zadaszeniami, 

b) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgra-
niczajņcych ulic urzņdzeŊ i sieci infrastruktury 
technicznej, 

c) dopuszczenie umieszczania obiektów 
i urzņdzeŊ bezpieczeŊstwa ruchu drogowego, 
takich jak: znaki drogowe pionowe i poziome, 
drogowskazy, sygnalizatory Ōwietlne oraz ta-
blic i obiektów reklamowych w uzgodnieniu 
z zarzņdcņ drogi, 

d) nakaz utrzymania minimalnej szerokoŌci 
w liniach rozgraniczajņcych zgodnie 
z rysunkiem planu, 

e) nakaz utrzymania minimalnej szerokoŌci pasa 
ruchu 3,5 m, 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
nie ustala siň nakazów, zakazów dopuszczeŊ 
lub ograniczeŊ w tym zakresie. 

3) Dla terenów z funkcjņ podstawowņ komunikacji 
drogowej – ulice wewnňtrzne, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 5.1KD/W, 5.2KD/W – 
plan ustala: 

1) przeznaczenie terenów: tereny komunikacji 
drogowej - ulic wewnňtrznych; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) dopuszczenie prowadzenia prac moderniza-
cyjnych i innych robót okreŌlonych ustawņ 
o drogach publicznych, 

b) dopuszczenie wykorzystania dróg wewnňtrz-
nych jako ciņgi pieszo – jezdne, 

c) dopuszczenie utrzymania na terenach na te-
renach rolniczych wewnňtrznych dróg 
o charakterze gospodarczym, 

d) dopuszczenie utrzymania istniejņcych ulic 
wewnňtrznych lub korekt ich przebiegu albo 
rozbudowy na terenach zarzņdzanych przez 
spółdzielnie mieszkaniowe i zarzņdców tere-
nów techniczno – produkcyjnych, składów, 
magazynów oraz terenów usługowych, 

3) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) dopuszczenie budowy chodników, 
b) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgra-

niczajņcych ulic urzņdzeŊ i sieci infrastruktury 
technicznej, 

c) nakaz utrzymania minimalnej szerokoŌci 
w liniach rozgraniczajņcych zgodnie 
z rysunkiem planu, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
nie ustala siň nakazów, zakazów dopuszczeŊ 
lub ograniczeŊ w tym zakresie. 

 

 

Rozdział XIX 
JEDNOSTKA STRUKTURALNA NR 6Tereny 

zabudowy mieszkaniowej 

§ 30.  

1) Dla terenów projektowanej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 6.1MN plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
b) uzupełniajņce: usługi nieuciņŐliwe, infrastruk-

tura techniczna, komunikacja, zieleŊ urzņdzo-
na, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) dopuszczenie utrzymania istniejņcego układu 
zabudowy, 

b) dopuszczenie budowy nowych budynków 
mieszkaniowych jednorodzinnych (w tym 
w zabudowie bliŎniaczej), budynków gospo-
darczych (w tym garaŐowych) pod warunkiem 
zachowania parametrów i wskaŎników zabu-
dowy zawartych w punkcie 5) 

c) zasady kształtowania zabudowy zgodnie z §7 
ust. 1 niniejszej uchwały, 

d) dopuszczenie wydzielenia czňŌci powierzchni 
uŐytkowej budynku mieszkalnego na cele 
usługowe, 

e) dopuszczenie zmiany sposobu uŐytkowania 
budynków gospodarczych oraz ich adaptacji 
na cele usługowe, po warunkiem, Őe budynek 
ten towarzyszy zabudowie mieszkaniowej na 
tej samej działce, 

3) zasady ochrony wartoŌci Ōrodowiska przy-
rodniczego i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-
wierzchni biologicznie czynnej na 50% po-
wierzchni terenu, 

b) w istniejņcych budynkach mieszkalnych do-
puszczenie uporzņdkowania gospodarki 
cieplnej poprzez modernizacjň istniejņcego 
systemu ogrzewania, w przypadku nowopro-
jektowanych budynków nakaz wprowadzania 
alternatywnych Ŏródeł energii, w tym: gazo-
we, elektryczne, biomasa i inne, które mini-
malizujņ ujemny wpływ na stan Ōrodowiska 
przyrodniczego, 

c) zakaz przekraczania standardów jakoŌci Ōro-
dowiska, w tym standardów jakoŌci powietrza 
poza granicami terenu, do którego inwestor 
ma tytuł prawny. 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
nie ustala siň nakazów i ograniczeŊ w tym za-
kresie; 

5) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki 
intensywnoŌci zabudowy: 

a) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
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b) dopuszczenie budowy nowych budynków 
mieszkalnych ( w tym bliŎniaczych) 
o parametrach: 

 powierzchnia zabudowy do 250m², 
 ograniczenie wysokoŌci do 9,0m, 
 dopuszczenie kształtowania dachów dwuspa-

dowych lub wielospadowych o nachyleniu 
połaci w zakresie od 20 do 45 stopni, 

c) dopuszczenie budowy budynków gospodar-
czych i garaŐowych o nastňpujņcych parame-
trach: 

 powierzchnia zabudowy do 50,0m², 
 ograniczenie wysokoŌci do 6,0m, 
 nakaz kształtowania dachów dwuspadowych 

lub wielospadowych o nachyleniu połaci 
w zakresie od 15 do 45 stopni, 

 w przypadku garaŐu dobudowanego dopusz-
cza siň stosowanie dachu jednospadowego 
o nachyleniu w zakresie 5 do 45 stopni, 

 w przypadku budynku gospodarczego lub ga-
raŐu o powierzchni zabudowy nie przekracza-
jņcej 25,0m² dopuszcza siň zastosowanie da-
chu płaskiego, jednospadowego o nachyleniu 
do 10 stopni 

d) ograniczenie dopuszczalnych powierzchni: 
zabudowy - do 30% powierzchni działki bu-
dowlanej, 

e) ograniczenie dopuszczalnej szerokoŌci elewa-
cji frontowej budynków mieszkalnych do 20,0 
m, dla zabudowy bliŎniaczej do 24,0m, 

f) nakaz sytuowania kalenic nowo projektowa-
nych budynków prostopadle lub równolegle 
do frontu działki na którym bňdzie realizowa-
ny budynek, z dopuszczalnņ tolerancjņ 10 
stopni w kaŐdņ stronň. 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem: 

a) dopuszczenie wydzielania nowych działek 
budowlanych przy zachowaniu minimalnej 
powierzchni działki budowlanej 1000.0m² 
z zastrzeŐeniem ustaleŊ zawartych w §7 ust. 
3., 

b) dopuszczenie wykorzystania dla celów bu-
dowlanych nieruchomoŌci gruntowych złoŐo-
nych z wiňcej niŐ jednej działki (pod warun-
kiem stosowania okreŌlonych planem para-
metrów i wskaŎników kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, liczonych 
dla łņcznej powierzchni nieruchomoŌci grun-
towej; 

8) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu: 

a) ograniczenie przeznaczonej pod usługi towa-
rzyszņce do 40% powierzchni uŐytkowej bu-
dynku mieszkalnego lub do 30% powierzchni 
działki, 

b) nakaz zagwarantowania odpowiedniej liczby 
miejsc parkingowych lub postojowych, usta-
lonej w §7. ust. 4 uchwały. 

 

 

 

 

Rozdział XX 
JEDNOSTKA STRUKTURALNA NR 6Tereny zieleni 

§ 31.  
1) Dla istniejņcych terenów lasów oraz dolesieŊ 

oznaczonych na rysunku planu symbolem 6.1ZL 
plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu: lasów oraz dolesieŊ, 
2) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego: 
a) zakaz prowadzenia prac mogņcych powodo-

wań zmianň stosunków wodnych tego terenu, 
b) nakaz zachowania liniowych układów zieleni 

wysokiej, w tym zadrzewieŊ przydroŐnych 
i Ōródpolnych w otoczeniu obszarów leŌnych 
dla zachowania ciņgłoŌci korytarzy ekologicz-
nych, 

c) ustala siň Őe cały teren jest terenem biolo-
gicznie czynnym, 

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu: 

a) zakaz zabudowy - za wyjņtkiem obiektów 
wskazanych w §6 ust. 10 niniejszej uchwały; 

4) nie okreŌla siň nakazów, zakazów dopuszczeŊ 
i ograniczeŊ dotyczņcych: 

a) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

b) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

c) parametrów i wskaŎników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów 
i wskaŎniki intensywnoŌci zabudowy, 

d) szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem 
miejscowym, 

e) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenu, 

 

Rozdział XXI 
JEDNOSTKA STRUKTURALNA NR 6Tereny 

komunikacji 

§ 32.  

1) Dla terenów z funkcjņ podstawowņ publicznej 
komunikacji drogowej – ulice zbiorcze, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem: 6.1KD/Z - plan 
ustala: 

1) przeznaczenie terenów: tereny komunikacji 
drogowej - ulic zbiorczych; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) nakaz utrzymania istniejņcego układu ulic, 
b) dopuszczenie prowadzenia prac moderniza-

cyjnych i innych robót okreŌlonych ustawņ 
o drogach publicznych, 

3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego: dopuszczenie za-
chowania i wprowadzania w liniach rozgrani-
czajņcych ulice liniowych układów zieleni wy-
sokiej i izolacyjnej, o ile nie koliduje to 
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z bezpieczeŊstwem ruchu oraz przebiegiem 
sieci uzbrojenia, 

4) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 

a) dopuszczenie budowy chodników oraz Ōcie-
Őek rowerowych w obrňbie linii rozgraniczajņ-
cych ulice oraz innych obiektów i urzņdzeŊ 
słuŐņcych komunikacji publicznej, takich jak 
zatoki i przystanki autobusowe z zadaszenia-
mi, 

b) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgra-
niczajņcych ulic urzņdzeŊ i sieci infrastruktury 
technicznej, 

c) dopuszczenie umieszczania obiektów 
i urzņdzeŊ bezpieczeŊstwa ruchu drogowego, 
takich jak: znaki drogowe pionowe i poziome, 
drogowskazy, sygnalizatory Ōwietlne oraz ta-
blic i obiektów reklamowych w uzgodnieniu 
z zarzņdcņ drogi, 

d) nakaz utrzymania minimalnej szerokoŌci 
w liniach rozgraniczajņcych zgodnie 
z rysunkiem planu, 

e) nakaz utrzymania minimalnej szerokoŌci pasa 
ruchu 3,5 m, 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
nie ustala siň nakazów, zakazów dopuszczeŊ 
lub ograniczeŊ w tym zakresie. 

 

Rozdział XXII 
JEDNOSTKA STRUKTURALNA NR 6Urządzenia 

i sieci infrastruktury technicznej 

§ 33.  
1) Plan dopuszcza modernizacjň i rozbudowň sieci 

i urzņdzeŊ infrastruktury w obszarze objňtym 
ustaleniami planu: 

1) jako inwestycje celu publicznego dla sieci 
wodociņgowych, kanalizacyjnych, których 
budowa i eksploatacja naleŐy do zadaŊ wła-
snych gminy; 

2) jako inwestycje realizowane przez zarzņdców 
sieci: energetycznych, gazowych i telekomu-
nikacyjnych na zasadach ekonomicznej opła-
calnoŌci wymienionych przedsiňwziňń. 

2) Przebieg istniejņcych i planowanych sieci infra-
struktury technicznej okreŌlono na rysunku planu 
jako: 

1) wiņŐņcy dla przebiegów odcinków istniejņ-
cych; 

2) orientacyjny pod wzglňdem przebiegu i usy-
tuowania w obrňbie pasa infrastruktury dla 
przebiegów odcinków planowanych. 

3) Dla sieci wodociņgowych: 
1) istniejņcych - plan ustala: 
a) dopuszczenie prowadzenia prac moderniza-

cyjnych, 
b) dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach 

opracowania projektów budowlanych, 
c) moŐliwoŌń zaopatrzenia w wodň obszaru ob-

jňtego ustaleniami planu za poŌrednictwem 

sieci powiņzanych z gminnym systemem wo-
dociņgowym; 

2) planowanych - plan ustala: 
a) dopuszczenie zaopatrzenia w wodň obszaru 

objňtego ustaleniami planu za poŌrednic-
twem sieci powiņzanych z gminnym syste-
mem wodociņgowym, 

b) dopuszczenie budowy nowych sieci 
w korytarzach infrastruktury w obrňbie linii 
rozgraniczajņcych drogi, 

c) dopuszczenie budowy nowych sieci na tere-
nach przyległych do pasów drogowych za 
zgodņ władajņcego 

d) dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach 
opracowania projektów budowlanych; 

3) na terenach nieuzbrojonych w sieci wodociņ-
gowe plan ustala: 

a) dopuszczenie budowy studni kopanych 
i wierconych dla potrzeb zaopatrzenia 
w wodň uŐytkowników nowej zabudowy, pod 
warunkiem obowiņzkowego przyłņczenia do 
sieci wodociņgowych w momencie ich wybu-
dowania. 

4) Dla sieci kanalizacji deszczowej: planowanych, 
plan ustala: 

1) dopuszczenie budowy nowych sieci 
w korytarzach infrastruktury w obrňbie linii 
rozgraniczajņcych drogi; 

2) dopuszczenie budowy nowych sieci na tere-
nach przyległych do pasów drogowych za 
zgodņ władajņcego; 

3) dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach 
opracowania projektów budowlanych; 

5) Dla istniejņcych sieci drenarskich oraz elemen-
tów sieci melioracyjnej, połoŐonych w obrňbie 
terenów mieszkaniowych (MN) plan ustala nakaz 
uzgadniania zamierzeŊ inwestycyjnych na etapie 
projektu zagospodarowania działki budowlanej 
z Wojewódzkim Zakładem Melioracji i UrzņdzeŊ 
Wodnych w zakresie: 

1) zmiany trasy bņdŎ przekrywania cieków me-
lioracyjnych oraz wznoszenia budowli melio-
racyjnych; 

2) prowadzenia inwestycji liniowych w terenie 
zmeliorowanym; 

3) odprowadzania Ōcieków deszczowych 
z terenów przeznaczonych pod zabudowň 
usługowņ, komunikacji drogowej. 

6) Dla planowanych sieci kanalizacji sanitarnej, - 
plan ustala: 

1) nakaz odprowadzenia Ōcieków z obszaru objň-
tego ustaleniami planu do systemu kanalizacji 
sanitarnej, za poŌrednictwem kolektorów do 
gminnej oczyszczalni Ōcieków, połoŐonej 
w Miňdzychodzie; 

2) dopuszczenie budowy nowych sieci 
w korytarzach infrastruktury w obrňbie linii 
rozgraniczajņcych drogi; 

3) dopuszczenie budowy nowych sieci na tere-
nach przyległych do pasów drogowych za 
zgodņ władajņcego; 

4) dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach 
opracowania projektów budowlanych; 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 265 – 25255 – Poz. 4209 
 

5) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, Ōcieki 
bytowe naleŐy odprowadziń do szczelnych 
zbiorników bezodpływowych, a wszelkie dzia-
łania w zakresie gospodarki Ōciekowej muszņ 
byń prowadzone zgodnie z przepisami odrňb-
nymi, 

6) w szczególnych i uzasadnionych ekonomicz-
nie przypadkach zwiņzanych z połoŐeniem 
działki oraz braku moŐliwoŌci podłņczenia jej 
do zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza 
siň budowň przydomowych oczyszczalni Ōcie-
ków. 

7) Dla sieci energetycznych: Ōredniego i niskiego 
napiňcia SN i NN: 

1) istniejņcych - plan ustala: 
a) nakaz zasilania stacji transformatorowych za 

poŌrednictwem linii Ōredniego napiňcia połņ-
czonych z obiektami Głównego Punktu Zasi-
lania, 

b) dopuszczenie prowadzenia prac moderniza-
cyjnych, 

c) dopuszczenie prowadzenia napowietrznych 
linii SN i NN na wspólnych słupach w uza-
sadnionych ekonomicznie przypadkach, 

d) dopuszczenie stosowania linii kablowych oraz 
stacji transformatorowych SN/NN w wykona-
niu wnňtrzowym w uzasadnionych ekono-
micznie przypadkach, 

e) dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach 
opracowania projektów budowlanych, po 
uzgodnieniu z zarzņdcņ sieci; 

2) planowanych, - plan ustala 
a) nakaz zapewnienia zasilania stacji transforma-

torowych za poŌrednictwem linii Ōredniego 
napiňcia połņczonych z obiektami w/w Głów-
nego Punktu Zasilania, 

b) nakaz budowy nowych sieci w korytarzach in-
frastruktury w obrňbie linii rozgraniczajņcych 
drogi, 

c) dopuszczenie budowy nowych sieci na tere-
nach przyległych do pasów drogowych za 
zgodņ władajņcego, 

d) nakaz przebudowy urzņdzeŊ elektroenerge-
tycznych w sytuacjach powstałych na skutek 
wystņpienia kolizji zamierzeŊ inwestycyjnych 
z istniejņcymi urzņdzeniami w uzgodnieniu 
i na warunkach okreŌlonych przez zarzņdcņ 
sieci, 

e) nakaz rezerwacji terenu dla lokalizacji linii, 
stacji, przyłņczy oraz innych elementów infra-
struktury elektroenergetycznej niezbňdnych 
dla zaopatrzenia planowanych obiektów 
w energii elektrycznņ oraz oŌwietlenia tere-
nów wokół tych obiektów, 

f) dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach 
opracowania projektów budowlanych, po 
uzgodnieniu z zarzņdcņ sieci, 

g) dopuszczenie budowy nowych stacji trans-
formatorowych oraz linii Ōredniego i niskiego 
napiňcia w przypadku zmiany zapotrzebowa-
nia na energiň elektrycznņ w obszarze planu. 

h) dopuszczenie budowy na terenach wiejskich 
słupowych stacji transformatorowych, dla 

których nie jest konieczne wydzielanie osob-
nych działek, 

8) Dla sieci gazowych: 
1) wysokiego ciŌnienia, oznaczonych na rysunku 

planu dla których warunki techniczne, jakim 
powinny odpowiadań sieci gazowe okreŌlajņ 
przepisy odrňbne plan ustala: 

a) dopuszczenie budowy gazociņgu wraz 
z infrastrukturņ towarzyszņcņ gazociņgu wy-
sokiego ciŌnienia Dn 300 relacji Terminal 
Ekspedycyjny Wierzbno – Odozotownia Gro-
dzisk, 

b) strefň objňtņ ograniczeniami w sposobie za-
gospodarowania, o szerokoŌci 40,0m dla ist-
niejņcego gazociņgu Dn 500, w której obowiņ-
zuje: 

 -zakaz zabudowy, 
 -zakaz budowy ogrodzeŊ, 
 -dopuszczenie wykorzystania terenu jako po-

wierzchni biologicznie czynnej, 
c) dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach 

opracowania projektów budowlanych, po 
uzgodnieniu z zarzņdcņ sieci. 

2) w strefie objňtej ograniczeniami w sposobie 
zagospodarowania dopuszcza siň budowň 
towarzyszņcych sieci infrastruktury technicz-
nej (np. Ōwiatłowód), 

3) lokalizacja zabudowy w pobliŐu istniejņcych 
i projektowanych gazociņgów powinna od-
bywań siň zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

4) dla sieci rozdzielczych warunki techniczne, ja-
kim powinny odpowiadań sieci gazowe okre-
Ōlajņ przepisy odrňbne plan ustala: 

a) gazyfikacja terenów zainwestowanych po-
winna byń poprzedzona koncepcja techniczno 
– ekonomiczna gazyfikacji, z której bňdzie 
wynikań zasadnoŌń realizacji inwestycji (uzy-
skanie opłacalnych wskaŎników ekonomicz-
nych), 

b) dopuszcza siň budowň sieci gazowej 
w sposób nie kolidujņcy z istniejņcņ zabudo-
wņ, 

c) nakaz budowy nowych szafek gazowych 
w miejscu uzgodnionym z zarzņdcņ sieci, 

d) dopuszczenie prowadzenia prac moderniza-
cyjnych, 

e) dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach 
opracowania projektów budowlanych, po 
uzgodnieniu z zarzņdcņ sieci, 

9) Dla zaopatrzenia w ciepło plan ustala stosowanie 
jako preferowanych czynników grzewczych: 

1) gazu, 
2) energii elektrycznej, 
3) paliwami płynnymi, 
4) paliwami stałymi z zastosowaniem technolo-

gii o wysokiej sprawnoŌci grzewczej i niskiej 
emisji zanieczyszczeŊ do atmosfery, 

5) alternatywnych Ŏródeł energii. 
10) Dla sieci telekomunikacyjnych: 

1) istniejņcych - plan ustala: 
a) dopuszczenie prowadzenia prac moderniza-

cyjnych w obrňbie sieci i urzņdzeŊ telekomu-
nikacyjnych, 
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b) dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach 
opracowania projektów budowlanych, po 
uzgodnieniu z zarzņdcņ sieci; 

2) planowanych - plan ustala: 
a) nakaz budowy nowych sieci w korytarzach in-

frastruktury w obrňbie linii rozgraniczajņcych 
drogi, 

b) dopuszczenie budowy nowych sieci na tere-
nach przyległych do pasów drogowych za 
zgodņ władajņcego. 

11) Plan ustala nastňpujņce zasady gromadzenia 
i usuwania stałych odpadów komunalnych: 

1) nakaz usuwania odpadów do miejsc selek-
tywnego składowania odpadów lub z uŐyciem 
innych rozwiņzaŊ w ramach gminnego sys-
temu gospodarki odpadami komunalnymi; 

2) dla obiektów budowlanych na terenie objň-
tym planem naleŐy zapewniń miejsca na po-
jemniki i kontenery słuŐņce do czasowego 
gromadzenia odpadów stałych, 

3) miejsca na pojemniki i kontenery słuŐņce do 
czasowego gromadzenia odpadów stałych 
naleŐy urzņdziń w sposób umoŐliwiajņcy se-
gregacjň odpadów, 

4) odpady powstałe w wyniku działalnoŌci go-
spodarczej naleŐy poddań odzyskowi lub 
unieszkodliwieniu zgodnie z przepisami od-
rňbnymi. 

 
DZIAŁ IV 

Przepisy końcowe 

§ 34.  

1) Ustala siň nastňpujņce stawki procentowe słuŐņ-
ce naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy z dnia 27.03.2003 o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 
z 2003 r. poz. 717): 

1) w wysokoŌci 30% - dla terenów o funkcji 
mieszkaniowej oznaczonych na rysunku planu 
symbolem: MN, 

2) w wysokoŌci 10% - dla terenów o funkcji 
usługowej i produkcyjnej oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem U i P, 

3) w wysokoŌci 5% - dla pozostałych terenów. 
2) Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi 

Miňdzychodu. 
3) Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 30 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 

 
Przewodniczņcy  

Rady Miejskiej  
(-) mgr Zygmunt Mleczak 
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr IX/83/2011 

Rady Miejskiej Miňdzychodu 
z dnia 1 czerwca 2011 r. 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr IX/83/2011 

Rady Miejskiej Miňdzychodu 
z dnia 1 czerwca 2011 r. 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr IX/83/2011 

Rady Miejskiej Miňdzychodu 
z dnia 1 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŏŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY  ORAZ ōRÓDEŁ ICH 
FINANSOWANIA 

 
 
1. Na terenie Gminy Miňdzychód w obrňbie 
ŁowyŊ realizowany jest sukcesywnie program 
modernizacji i rozbudowy dróg gminnych, ich 
oŌwietlenia oraz wodociņgowania i kanalizowania 
terenów publicznych i dróg gminnych. Przygoto-
wane sņ niezbňdne programy dokumentacyjne dla 
prowadzenia dalszych prac w kierunku wprowa-
dzenia w całym obszarze terenów zainwestowa-
nych, podniesienia standardów technicznych dróg 
gminnych, oraz ich rozbudowy, zbiorowego zaopa-
trzenia w wodň oraz odprowadzenia i oczyszczania 
Ōcieków i oŌwietlenia dróg. 
2. W zwiņzku z uchwaleniem planu wystņpi 
potrzeba realizacji nowych dróg gminnych 
i oŌwietlenia ulicznego, sieci wodociņgowych, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Inwestycje te w 
ramach uzbrojenia terenów wskazanych na rysun-
ku planu wg ogólnych zasad okreŌlonych w 
uchwale bňdņ podejmowane stosownie do prze-
widywanego i planowanego aktywizowania po-

szczególnych obszarów wskazanych do zainwe-
stowania. 
3. Ustala siň Őe Ŏródłem finansowania inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
o których mowa w punkcie 2, naleŐņcych do zadaŊ 
własnych gminy, a takŐe finansowania kosztów 
wykupu gruntów przeznaczonych do ich realizacji 
bňdņ: 
- Ōrodki własne gminy, w tym zapisane w Planie 
Inwestycyjnym Gminy Miňdzychód oraz Planie    
  Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2010 - 2015   
- fundusze Unii Europejskiej 
 - kredyty bankowe, poŐyczki. 
4. Ustala siň wykorzystanie innych Ŏródeł 
Ōrodków finansowych nie wymienionych w 
punkcie 3, w tym równieŐ współfinansowania 
wyŐej wymienionych zadaŊ zgodnie z ustawņ z 
dnia 29 sierpnia 1997 roku o finansowaniu dróg 
publicznych oraz ze Ōrodków prywatnych. 
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Załņcznik nr 4 
do uchwały nr IX/83/2011 

Rady Miejskiej Miňdzychodu 
z dnia 1 czerwca 2011 r. 

 
SPIS OBIEKTÓW WSKAZANYCH DO OCHRONY PRZEZ WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW 

USYTUOWANYCH NA TERENIE WSI ŁOWYŉ. 
 
 
1. zespół koŌcioła par. p.w. Wniebowziňcia 
NMP składajņcy siň z 

a. koŌcioła, mur, 1925-1928, proj. Arch. M. 
Andrzejewski, 
b. dom dzierŐawcy dóbr koŌcielnych, ob. 
Plebania, ul. KoŌcielna 15, mur. 1870 

Ul. Gminna: 
2. Dom nr 3, mur., ok.1900, cz. przebud., 
3. Dom nr 4, mur., pocz. XX., 
4. Dom nr 5, mur., ok. poł. XIX, 
5. Dom nr 6, mur., 4 ńw. XIX., 
6. Dom nr 7, szach., ok. poł. XIX, 
7. Zagroda nr. 8: 

a. Dom, mur, 2 poł. XIXw., 
b. Budynek gospodarczy, mur., k. XIX, 

8. Dom nr 10, mur., 2 poł. XIX, rozbud. pocz. 
XXw., 
9. Dom nr 11, mur., ok. poł. XIXw., 
10. Dom nr 15, mur., 2 poł dobudowa sali 
k.XIXw., 
11. Zagroda nr 16: 

a. Dom, mur, ok. poł. XIXw., 
b. Budynek gospodarczy, mur, k.XIXw., 

12. Dom nr 17, mur., ok. 1900, 
13. Dom nr 18, mur., drew., ok. poł. XIXw., 
14. Dom nr 19, mur., ok. poł. XIXw., 
15. Zagroda nr. 21 

a. Dom, mur., okł poł. XIXw., 
b. Chlew, mur., szkiel., 2 poł. XIXw., 

16. Dom nr 23, mur., glin. szkiel., 2 poł. XIXw. 

 
Ul. KoŌcielna: 
17. Dom nr 2, mur., glin. szkiel., 2 poł. XIXw. 
18. Zagroda nr 4: 

a. Dom mur., 2 poł. XIXw, cz. przebud., 
b. Budynek gospodarczy, mur, k.XIXw., 

19. Dom nr 6, mur., ok. poł. XIX.,  
20. Dom nr 7, mur., 2 poł. XIX., 
21. Budynek gospodarczy w zagrodzie nr. 15, 
mur. K. XIX., 
22. Dom nr 18, mur., k. XIX. 
 
Ul. Miňdzychodzka: 
23. Dom nr 1, mur., k. XIX., 
24. Dom nr 3, mur., szkiel.,  ok. poł. XIX., 
25. Budynek gospodarczy w zagrodzie nr 4, 
mur., k. XIXw., 
26. Dom nr 9, mur., pocz. XX., 
27. Dom nr 14, mur., drewn, 2 poł.. XIX., 
 
Ul. Słoneczna: 
28. Dom nr 5, mur., pocz. XXw., 
29. Dom nr 8, mur., 1909r., 
30. Dom nr 37, mur., k. XIX., 
31. Dom nr 42, mur., k. XIX., 
 
Ul. Szkolna: 
32. Dom nr 2, mur., pocz. XX. 
,
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UCHWAŁA NR VIII/52/11 RADY GMINY TUREK 

 z dnia 2 czerwca 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turek dla obszaru 
w miejscowości Obrzębin  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 
roku Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zmianami), art. 14 ust. 
8, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z póŎn. zmianami) 
w zwiņzku uchwałņ Nr XXII/131/08 Rady Gminy Turek 
z dnia 24 listopada 2008r w sprawie przystņpienia do 
sporzņdzenia czňŌciowej zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla 
obszaru w miejscowoŌci Obrzňbin, Rada Gminy Tu-
rek uchwala, co nastňpuje:  


