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UCHWAIA NR VIIIł61ł2011 

RADY GMINY TARNOWIEC 

z dnia 27 kwietnia 2011 r. 

 

w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Wsi Tarnowiec ｦ w gminie Tarnowiec 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (ŚzŁ 
U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z ”óuniejszymi 
zmianami) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2003r Nr.80 poz. 717 

z ”óuniejszymi zmianami) i ”o stwierdzeniu zgodno`ci 
z ustaleniami Studium UwarunkowaL i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnowiec 

uchwalonego UchwaJą Nr XIIł126ł99 Rady Gminy 
w Tarnowcu z dnia 13 grudnia 1999 r. z ”óuniejszymi 
zmianami 

Rada Gminy w Tarnowcu uchwala, co następu–e: 

RozdziaJ IŁ 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Tarnowiec, 

zwany dalej planem. 

2. Przedmiotem planu jest obszar wsi 

Tarnowiec w granicach administracyjnych 

o powierzchni: 595ha. 

3. źaJącznikami do niniejszej uchwaJy są: 

1)  zaJącznik nr 1 - rysunek planu wykonany 

w skali 1:2000 stanowiący integralną czę`ć 
uchwaJy, 

2)  zaJącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania. 

4. Tereny o równym ”rzeznaczeniu oznaczone 

są na rysunku ”lanu symbolami literowymi 
i cyfrowymi od”owiadającymi ich funkcji ustanowionej 
”rze”isami uchwaJyŁ 

5. Oznaczenia graficzne na rysunku planu 

w ”ostaci granicy obszaru objętego ”lanem, linii 
rozgraniczających tereny o równym ”rzeznaczeniu 

i równych zasadach zagos”odarowania, 
obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy, 

terenów i stref ochrony konserwatorskiej oraz symboli 

literowych i cyfrowych są obowiązującymi ustaleniami 
planu. 

6. Przedmiotem ustaleL ”lanu są nastę”ujące 
przeznaczenia terenów: 

1)  tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej ｦ oznaczone na rysunku planu 

symbolami: od 1MN do 37MN ; 

2)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

i usJugowe– ｦ oznaczone na rysunku planu 

symbolami: od 1MNU do 20MNU ; 

3)  tereny zabudowy usJugowe– ｦ usJugi sa—ralne ｦ 

oznaczone na rysunku planu symbolem 1UK ; 

4)  tereny zabudowy usJugowe– - usJugi o`wiaty - 

oznaczone na rysunku planu sumbolami: 1UO, 

2UO, i 3UO; 

5)  tereny zabudowy usJugowe– ｦ usJugi o`wiaty 
i kultury ｦ oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 1UOK i 2UOK ; 

6)  tereny zabudowy usJugowe– ｦ usJugi 
administracji ｦ oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 1UA i 2UA ; 

7)  tereny zabudowy usJugowe– ｦ usJugi zdrowia ｦ 

oznaczone na rysunku planu symbolem 1UZ ; 

8)  tereny zabudowy usJugowe– ｦ dziaJalno`ć 
handlowa, gastronomiczna i inna dziaJalno`ć 
usJugowa ｦ oznaczone na rysunku planu 

symbolami: od 1UI ｦ do 8UI ; 

9)  tereny zabudowy usJugowe– ｦ usJugi sportu ｦ 

oznaczone na rysunku planu symbolem 1US ; 

10)  tereny zabudowy usJugowe– ｦ usJugi sportu 
i zdrowia ｦ oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1USZ ; 

11)  tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej ｦ 

tereny zabudowy produkcyjnej i usJugowe– - 
oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 1PU i 2PU ; 

12)  tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej ｦ 

tereny obie—tów produ—cy–nych, s—Jadów 
i magazynów - oznaczone na rysunku planu 

symbolami: od 1P ｦ do 4P ; 

13)  tereny komunikacji ｦ tereny dróg publicznych 
zbiorczych ｦ oznaczone na rysunku planu 

symbolami: od 1KD-Z do 7KD-Z ; 

14)  tereny komunikacji ｦ tereny dróg publicznych 
lokalnych ｦ oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 1KD-L i 2KD-L ; 
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15)  tereny komunikacji ｦ tereny dróg publicznych 
dojazdowych ｦ oznaczone na rysunku planu 

symbolami: od 1KD-D do 6KD-D ; 

16)  tereny komunikacji ｦ tereny dróg 
wewnętrznych ｦ oznaczone na rysunku planu 

symbolami: od 1KDW-1 do 6KDW-1, 

od 1KDW-2 do 6KDW-2, od 1KDW-

3 do 18KDW-3 ; 

17)  tereny komunikacji ｦ tereny ciągów pieszo-

jezdnych ｦ oznaczone na rysunku planu 

symbolami: od 1KPJ do 7KPJ ; 

18)  tereny komunikacji ｦ tereny par—ingów ｦ 

oznaczone na rysunku planu symbolami: 

od 1KP do 5KP ; 

19)  tereny infrastruktury technicznej ｦ 

gazownictwo ｦ oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1G ; 

20)  tereny infrastruktury technicznej ｦ wodociągi ｦ 

oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 1W i 2W ; 

21)  tereny cmentarzy ｦ oznaczone na rysunku 

planu symbolami: 1ZC i 2ZC ; 

22)  tereny zieleni ”ublicznej urządzonej ｦ 

oznaczone na rysunku planu symbolami: 

od 1ZP do 9ZP ; 

23)  tereny zieleni korytarzy ekologicznych wzdJuw 
cieków wodnych ｦ oznaczone na rysunku planu 

symbolami: od 1ZI do 11ZI ; 

24)  tereny lasów ｦ oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 1ZL i 2ZL ; 

25)  tereny zalesieL ｦ oznaczone na rysunku planu 

symbolami: od 1ZLD do 4ZLD ; 

26)  tereny rolnicze ｦ oznaczone na rysunku planu 

symbolami: od 1R do 38R ; 

27)  tereny wód powierzchniowych `ródlądowych ｦ 

oznaczone na rysunku planu symbolami: 

od 1WS do 16WS . 

RozdziaJ IIŁ 

Ustalenia obowiązu–ące  
na caJym obszarze ob–ętym planem 

§ 2. 1. W granicach caJego obszaru objętego 
”lanem do”uszcza się: 

1)  lokalizację urządzeL i sieci infrastruktury 

technicznej o znaczeniu lokalnym, jeweli nie 
kolidują z innymi ustaleniami planu; 

2)  mowliwo`ć skablowania linii na”owietrznych; 

3)  wydzielanie dróg wewnętrznych i ciągów 
”ieszo jezdnych dla obsJugi zabudowy 

mieszkaniowej, usJugowej i produkcyjnej bez 

wyznaczania na rysunku planu; 

4)  lokalizację budynków gos”odarczych, 
garawowych, wiat i miejsc postojowych jako 

towarzyszących obiektom mieszkaniowym, 
usJugowym i produkcyjnym; 

5)  zmianę ksztaJtu i wielko`ci dziaJek (scalenia 
i ”odziaJy) w dostosowaniu do ich 

przeznaczenia i zasad ich ksztaJtowania 
ustalonych planem; 

6)  budowę w granicy dziaJek celem realizacji 
zabudowy bliuniaczej i szeregowej. 

2. W granicach caJego obszaru objętego ”lanem 
zabrania się: 

1)  lokalizowania obiektów handlowych 
o ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 2000m2; 

2)  lokalizowania obiektów tymczasowych, za 
wyjątkiem ”rzeznaczonych do czasowego 
uwytkowania w trakcie realizacji robót 
budowlanych na terenie budowy; 

3)  lokalizowania więcej niw jednego budynku 

mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej na 

wydzielonej dziaJce ”rzeznaczonej na ten celŁ 

3. W granicach caJego obszaru objętego ”lanem 
nakazuje się lokalizację gJównych ciągów sieci 
i urządzeL infrastruktury technicznej, niezbędnych do 
obsJugi zabudowy, w liniach rozgraniczających dróg 
lub ”omiędzy liniami rozgraniczającymi dróg, a liniami 

zabudowy wyznaczonymi w planie, w przypadku 

braku mowliwo`ci takiej realizacji, do”uszcza się 
przebieg tych sieci poprzez inne tereny wyznaczone 

w planie. 

§ 3. Na obszarze wystę”owania gleb 
chronionych - torfowych i murszowych wprowadza 

się zakaz zabudowyŁ 

§ 4. Przy realizacji inwestycji na obszarze planu 

uwzględnić ”rzebieg linii elektroenergetycznych 
`rednich na”ięć i gazociągów wysoko”ręwnychŁ 
Zakazuje się lokalizowania zadrzewieL ”od liniami 
elektroenergetycznymi SN w pasach ｦ 11m (po 5,5m 

w obie strony od osi linii). 

§ 5. 1. Zasady rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji oraz obsJugi komunikacyjnej terenów 
objętych ”lanem: 

1)  nakazuje się utrzymanie ukJadu drogowego 
obejmującego drogi ”owiatowe oznaczone 
symbolami: od 1KD-Z do 7KD-Z; 

2)  do”uszcza się remonty, ”rzebudowę 
i rozbudowę istniejącego ukJadu oraz nakazuje 
budowę nowego, uzu”eJniającego ukJadu 
komunikacyjnego ”oJączonego z ukJadem 
istniejącym, w ”ostaci dróg lokalnych: 1KŚ-L 

i 2KD-L, dróg dojazdowych: od 1KŚ-D do 6KD-

Ś, dróg wewnętrznych: od 1KŚW-1 do 6KDW-

1, od 1KDW-2 do 6KDW-2, od 1KDW-3 do 

18KDW-3 i ciągów ”ieszo-jezdnych 1KPJ ｦ 

7KPJ. 

2. Nakazuje się realizację miejsc ”arkingowych 
i postojowych dla ”rzedsięwzięć w ramach dziaJki lub 
zes”oJu dziaJek, na której istnieje lub będzie 
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realizowane ”rzedsięwzięcie, w ilo`ci okre`lonej 
niniejszą uchwaJąŁ 

3. W liniach rozgraniczających ”oszczególnych 
terenów, w tym takwe dróg, ”oza ”asem jezdni 
dopuszcza się wyznaczanie `ciewek rowerowychŁ 

4. Ustala się normatywy miejsc ”arkingowych: 

1)  minimalna ilo`ć miejsc ”arkingowych dla 
samochodów osobowych na dziaJkach 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (1MN-

37MN) ｦ 2, w tym jedno w garawu; 

2)  minimalna ilo`ć miejsc ”arkingowych dla 
samochodów osobowych dla dziaJalno`ci 
usJugowej, handlowej i innej dopuszczonej 

planem na terenach zabudowy mieszkaniowej 

z usJugami (1MNU-20MNU) ｦ nie mniej niw 
2 miejsca na daną dziaJalno`ć; 

3)  tereny usJugowe będą obsJugiwane poprzez 

”arkingi ogólnodostę”ne oznaczone symbolami: 
1KP ｦ 5KP; ”onadto nalewy lokalizować 
minimalną ilo`ć miejsc ”arkingowych dla 
samochodów osobowych w terenach 

”rzewidzianych ”od dziaJalno`ć usJugową, 
handlową i inną do”uszczoną ”lanem: 

a)  1 miejsce na 3 zatrudnionych w usJugach; 

b) 1 miejsce dla osób nie”eJnos”rawnych na 30 miejsc 
konsumpcyjnych w obiektach gastronomii; 

c)  1 miejsce dla osób nie”eJnos”rawnych na  
50 m2 ”owierzchni uwytkowej obiektów 
handlowych i innej dziaJalno`ci usJugowej 
i produkcyjnej; 

d)  1 miejsce dla osób nie”eJnos”rawnych na  
50 uwytkowników obiektów o`wiatowych, 
sportowych, administracyjnych, rekreacyjnych 

i innych. 

§ 6. 1. Nakazuje się utrzymanie na obszarze 
planu sieci i urządzeL infrastruktury technicznej 
z mowliwo`cią remontów, ”rzebudowy i rozbudowy. 

2. Warunki obsJugi w zakresie infrastruktury 

technicznej: 

1)  w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 

a)  zaopatrzenie w wodę do celów bytowo-

gos”odarczych, ”rzeciw”owarowych 
i grzewczych z wodociągu zbiorczego, 
z istniejących ujęć i wodociągów lokalnych  
(w tym studni indywidualnych), do”uszcza się 
”rzebudowę i rozbudowę istniejących 
wodociągów oraz realizację nowych o przekroju 

nie mniejszym niw Ø 125; 

b)  konieczno`ć wy”osawenia sieci wodociągowej 
w hydranty ””owŁ dla zabez”ieczenia ””owŁ 
obiektów budowlanych; 

c)  dla zabudowy w obszarze strefy ochrony 

sanitarnej - 150, 0 m od granic cmentarzy  

(1ZC i 2 ZC), zaopatrzenie w wodę wyJącznie 
z wodociagu lub ze uródJa z poza tej strefy; 

2)  w zakresie od”rowadzania `cieków ustala się: 

a)  zakaz odprowadzenia nieoczyszczonych 

`cieków do wód i ziemi; 

b)  od”rowadzenie `cieków bytowych i o skJadzie 
podobnym do bytowych do sieci kanalizacji 

sanitarnej lub zbiorczej o przekroju nie 

mniejszym niw Ø 160, zakoLczonej 
oczyszczalnią `cieków w miejscowo`ci 
Sądkowa, ”oza obszarem objętym ”lanem; 

c)  do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej lub 

zbiorczej mowliwo`ć utylizacji `cieków we 
wJasnych ”rzydomowych oczyszczalniach 
`ciekówŁ 

3)  w zakresie od”rowadzania wód o”adowych 
ustala się: 

a)  od”rowadzenie wód o”adowych do gruntu 
”o”rzez infiltrację ”owierzchniową, w granicach 

wJasnej dziaJki; 

b)  obowiązek ujmowania wód o”adowych 
z ”owierzchni terenów, z których s”Jyw 
stanowić mowe zagrowenie dla `rodowiska 
przyrodniczego (parkingi, tereny usJugowe, 
drogi utwardzone) w lokalne systemy 

kanalizacji deszczowej i ich podczyszczanie 

przed wprowadzeniem do odbiornika; 

4)  w zakresie elektroenergetyki ustala się: 

a)  zaopatrzenie w energię elektryczną odbywać 
się będzie w oparciu o istniejącą sieć 
elektroenergetyczną ｦ linie `rednich (15kV) 
i niskich na”ięć ”rzebiegające ”rzez obszar 
”lanu oraz rozbudowywaną i modernizowaną 
sieć wraz z urządzeniami 
elektroenergetycznymi; 

b)  do”uszcza się realizację stacji 
transformatorowych na dziaJkach o powierzchni 

nie większej niw 200 m2 w zalewno`ci od 
potrzeb, na terenach wyznaczonych pod 

zainwestowanie; 

c)  do”uszcza się mowliwo`ć zasilania w energię 
elektryczną z niekonwencjonalnych, 

ekologicznych i odnawialnych uródeJ energii; 

5)  w zakresie zaopatrzenia w cie”Jo ”lan ustala 
zasadę zao”atrzenia z indywidualnych 

i lokalnych uródeJ na bazie rozwiązaL 
”ozwalających minimalizować ｭniską emisjęｬ 
zanieczyszczeL do ”owietrza (n”Ł ”o”rzez 
zastosowanie wysokosprawnych, 

zautomatyzowanych uródeJ cie”Ja, 
w kotJowniach lokalnych oraz indywidualnych 

systemach grzewczych); do”uszcza się 
mowliwo`ć zasilania w cie”Jo 
z niekonwencjonalnych, ekologicznych 

i odnawialnych uródeJ energii; 

6)  w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 

a)  zaopatrzenie w gaz odbiorców indywidualnych 
i innych w oparciu o ”rzyJącza gazu ziemnego; 
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b)  lokalizację i realizację gazociągów i urządzeL 
gazowniczych na gaz ziemny; 

7)  w zakresie zaopatrzenia w sieci teletechniczne 

ustala się: 

a)  budowę gJównej sieci w liniach 

rozgraniczających dróg; 

b)  obsJugę abonentów za ”o`rednictwem 
indywidualnych ”rzyJączy; 

8)  w zakresie gos”odarki od”adami ustala się: 

a)  gospodarka odpadami komunalnymi 

i ”owstaJymi w wyniku dziaJalno`ci 
gospodarczej - zgodnie z zasadami ”rzyjętymi 
na terenie gminy. 

§ 7. 1. Zasady zagospodarowania wynikające 
z ”otrzeby ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytków 
i dóbr kultury ws”óJczesnej: 

1)  źakazuje się ”rowadzenia dziaJalno`ci, której 
uciąwliwo`ć wykraczaJaby ”oza granicę terenu 
(dziaJki, nieruchomo`ci, terenu wyznaczonego 
”lanem) na którym ”rzedsięwzięcie będzie 
realizowane. 

2)  źakazuje się lokalizacji ”rzedsięwzięć 
emitujących haJas ”rzekraczający warto`ci 
do”uszczalne oraz mogących ”owodować staJe 
lub okresowe uciąwliwo`ci dla funkcji terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

1MN ｦ 37MN i 1MNU ｦ 20MNU ｦ jako 

terenów ”rzeznaczonych ”od zabudowę 
mieszkaniowąŁ 

3)  Tereny wyznaczonych stanowisk 

archeologicznych o udokumentowanych 

warto`ciach kulturowych, o zasięgu 
oznaczonym na rysunku ”lanu, obejmuje się 
strefą ochrony konserwatorskiejŁ 

4)  Ustanawia się strefę ochrony konserwatorskiej 
dla zabytkowych obiektów architektury 
i ”arków w”isanych do rejestru zabytków 
(oznaczonych na rysunku planu): 

a)  plebanii ｦ rejestr A-303/93; 

b)  piwnicy ｦ rejestr A-77/2003; 

c)  dworu (parku) ｦ rejestr A-77/2003. 

5)  Śo”uszcza się ”rzebudowy i odbudowy 

budynków wymienionych w pkt 4 lit. a, b i c 

celem ”odniesienia standardu uwytkowego, ”od 
warunkiem zachowania istniejącej formy 
architektonicznej lub nawiązania do formy 
historycznej w zakresie: obrysu budynku, bryJy, 
jego wysoko`ci, ksztaJtu dachu, ”ro”orcji 
wysoko`ci deachu do wysoko`ci `cianŁ 

6)  Ustanawia się strefy ochrony konserwatorskiej, 
obejmujące obszar zabudowaL ko`cioJa 
i dworu, zgodnie z rysunkiem planu. 

a)  ochronie na tym obszarze ”odlega ukJad 
urbanistyczny terenu wokóJ zabytkowego 
ko`cioJa i architektura obiektów zabytkowych 

(”lebania, mur ko`cielny, konfesjonaJ itdŁ) oraz 
dwór z ”iwnicą i parkiem; 

b)  do”uszcza się ”rzebudowy, odbudowy 
i budowy budynków celem ”odniesienia 
standardu uwytkowego, ”od warunkiem 
zachowania istniejącej formy architektonicznej 
lub nawiązania do formy historycznej 
w zakresie: obrysu budynku, bryJy, jego 
wysoko`ci, ksztaJtu dachu, ”ro”orcji wysoko`ci 
dachu do wysoko`ci `cianŁ 

7)  źakazuje się realizacji ”rzedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaJywać na obszar Natura 2000, 
nie związanych bez”o`rednio z ochroną tego 
obszaru lub nie wynikającej z tej ochrony. 

§ 8. 1. Ustala się nastę”ujące zasady 
ksztaJtowania wydzielanych nowych dziaJek 
budowlanych: 

1)  dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej 
oraz dla zabudowy jednorodzinnej 

wolnostojącej z wbudowanymi usJugami 
minimalna ”owierzchnia dziaJki ｦ 0,08ha; 

2)  dla zabudowy jednorodzinnej bliuniaczej, 
minimalna powierzchnia dziaJki ｦ 0,06ha; 

3)  dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej, 

minimalna ”owierzchnia dziaJki ｦ 0,04ha; 

4)  dla zabudowy mieszkaniowej z obiektami 

usJugowymi wolnostojącymi na dziaJce ｦ 

minimalna ”owierzchnia dziaJki ｦ 0,10ha; 

5)  dla dziaJek ”rzeznaczonych dla realizacji usJug, 
wielko`ć ustalana indywidualnie w zalewno`ci 
od programu inwestycji, przy czym minimalna 

wielko`ć dziaJki ｦ 0,15ha; 

6)  dla dziaJek ”rzeznaczonych dla realizacji 
produkcji i usJug (tereny 1PU-2PU oraz 1P-4P), 

wielko`ć ustalana indywidualnie w zalewno`ci 
od programu inwestycji, przy czym minimalna 

wielko`ć dziaJki ｦ 0,30ha. 

2. Forma geometryczna dziaJek zbliwona do 
”rostokąta, usytuowana w miarę mowliwo`ci 
”rosto”adle lub równolegle do ”asa drogowego 
z tolerancją 20ºŁ 

3. ŚziaJki budowlane ”owstaJe w wyniku 

wtórnego ”odziaJu lub scalania muszą mieć dostę” do 
drogi ”ublicznej, bez”o`rednio lub ”o”rzez drogę 
wewnętrzną, ciąg ”ieszo-jezdny lub sJuwebno`ć 
drogowąŁ 

4. Prze”isów §8 ustŁ1-3 nie stosuje się do 
dziaJek istniejących, które s”eJniają ”ozostaJe warunki 
zagos”odarowania terenów ”od ”oszczególne rodzaje 
zabudowy ustalone w planie. 

RozdziaJ IIIŁ 

Przeznaczenie i warunki zagospodarowania 

poszczególnych terenów planu 

§ 9. 1. Wyznacza się tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej ｦ oznaczone na rysunku 

planu symbolami: 1MN ｦ o powierzchni: 
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1,50ha, 2MN ｦ o powierzchni: 1,17ha, 3MN ｦ 

o powierzchni: 7,54ha, 4MN ｦ o powierzchni: 

1,21ha, 5MN ｦ o powierzchni: 3,82ha, 6MN ｦ 

o powierzchni: 1,12ha, 7MN ｦ o powierzchni: 

1,39ha, 8MN ｦ o powierzchni: 1,11ha, 9MN ｦ 

o powierzchni: 1,15ha, 10MN ｦ o powierzchni: 

0,27ha, 11MN ｦ o powierzchni: 7,81ha, 12MN ｦ 

o powierzchni: 2,34ha, 13MN ｦ o powierzchni: 

0,43ha, 14MN ｦ o powierzchni: 0,76ha, 15MN ｦ 

o powierzchni: 0,78ha, 16MN ｦ o powierzchni: 

1,12ha, 17MN ｦ o powierzchni: 1,34ha, 18MN ｦ 

o powierzchni: 0,39ha, 19MN ｦ o powierzchni: 

2,23ha, 20MN ｦ o powierzchni: 1,44ha, 21MN ｦ 

o powierzchni: 2,27ha, 22MN ｦ o powierzchni: 

1,97ha, 23MN ｦ o powierzchni: 2,82ha, 24MN ｦ 

o powierzchni: 1,63ha, 25MN ｦ o powierzchni: 

6,97ha, 26MN ｦ o powierzchni: 3,23ha, 27MN ｦ 

o powierzchni: 2,50ha, 28MN ｦ o powierzchni: 

3,02ha, 29MN ｦ o powierzchni: 1,03ha, 30MN ｦ 

o powierzchni: 0,77ha, 31MN ｦ o powierzchni: 

1,70ha, 32MN ｦ o powierzchni: 2,82ha, 33MN ｦ 

o powierzchni: 1,43ha, 34MN ｦ o powierzchni: 

1,19ha, 35MN ｦ o powierzchni: 2,91ha, 36MN ｦ 

o powierzchni: 4,18ha i 37MN ｦ o powierzchni: 

2,41ha. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady obsJugi 
komunikacyjnej i urządzania terenów: 

1)  obsJuga komunikacyjna: z sieci dróg 
”ublicznych, wewnętrznych i ciągów ”ieszo-

jezdnych; 

2)  na terenie 1MN nieprzekraczalna linia 

zabudowy dla nowych budynków od krawędzi 
jezdni drogi zbiorczej (1KD-Z) ｦ 20,0m; 

3)  na terenie 2MN obowiązująca linia zabudowy 
dla nowych budynków w pierwszej linii 

zabudowy od linii rozgraniczającej drogi 
wewnętrznej (1KŚW-3) ｦ 8,0m 

i nie”rzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 
jezdni drogi zbiorczej (1KD-Z) ｦ 15,0m; 

4)  na terenie 3MN i 4MN obowiązująca linia 
zabudowy dla nowych budynków w pierwszej 

linii zabudowy od krawędzi jezdni drogi 
zbiorczej (2KD-Z) ｦ 15,0m; 

5)  na terenie 5MN obowiązująca linia zabudowy 
dla nowych budynków w pierwszej linii 

zabudowy od krawędzi jezdni drogi zbiorczej 
(2KD-Z) ｦ 15,0m oraz nieprzekraczalna linia 

zabudowy od linii rozgraniczającej drogi (1KŚ-L) 

ｦ 8,0m i od linii rozgraniczającej ciągu ”ieszo-

jezdnego (2KPJ) ｦ 6,0m; 

6)  na terenie 6MN obowiązująca linia zabudowy 
dla nowych budynków w pierwszej linii 

zabudowy od krawędzi jezdni drogi zbiorczej 
(2KD-Z) ｦ 15,0m oraz nieprzekraczalna linia 

zabudowy od linii rozgraniczającej drogi (5KŚ-

D) i od linii rozgraniczających ciągów ”ieszo-

jezdnych (1KPJ i 2KPJ) ｦ 6,0m; 

7)  na terenie 7MN nieprzekraczalna linia 

zabudowy dla nowych budynków od linii 
rozgraniczającej drogi dojazdowej (5KŚ-D) i od 

linii rozgraniczających ciągów ”ieszo-jezdnych 

(1KPJ i 2KPJ) ｦ 6,0m; 

8)  na terenie 8MN obowiązująca linia zabudowy 
dla nowych budynków w pierwszej linii 

zabudowy od linii rozgraniczającej drogi 
dojazdowej (5KD-D) ｦ 6,0m; 

9)  na terenie 9MN nieprzekraczalna linia 

zabudowy dla nowych budynków od linii 
rozgraniczających ciągów ”ieszo-jezdnych 

(3KPJ i 4KPJ) ｦ 6,0m; 

10)  na terenie 10MN nieprzekraczalna linia 

zabudowy dla nowych budynków od linii 
rozgraniczającej ciągu ”ieszo-jezdnego (4KPJ) ｦ 

6,0m; 

11)  na terenie 11MN i 12MN obowiązująca linia 
zabudowy dla nowych budynków w pierwszej 

linii zabudowy od krawędzi jezdni drogi 
zbiorczej (1KD-Z) ｦ 20,0m; 

12)  na terenie 13MN i 14MN nieprzekraczalna linia 

zabudowy dla nowych budynków od linii 
rozgraniczającej drogi wewnętrznej (5KŚW-3) ｦ 

6,0m; 

13)  na terenie 15MN i 16MN nieprzekraczalna linia 

zabudowy dla nowych budynków od krawędzi 
jezdni drogi zbiorczej (1KD-Z) ｦ 15,0m i od linii 

rozgraniczającej drogi wewnętrznej (6KŚW-3) ｦ 

6,0m; 

14)  na terenie 17MN nieprzekraczalna linia 

zabudowy dla nowych budynków od krawędzi 
jezdni drogi zbiorczej (1KD-Z) ｦ 15,0m i od linii 

rozgraniczającej drogi wewnętrznej (7KŚW-3) ｦ 

6,0m; 

15)  na terenie 18MN nieprzekraczalna linia 

zabudowy dla nowych budynków od linii 
rozgraniczającej drogi wewnętrznej (7KŚW-3) ｦ 

6,0m; 

16)  na terenie 19MN nieprzekraczalna linia 

zabudowy dla nowych budynków od krawędzi 
jezdni drogi zbiorczej (5KD-Z) ｦ 15,0m oraz od 

linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej 
(13KDW-3) i od linii rozgraniczających ciągów 
pieszo-jezdnych (6KPJ i 7KPJ) ｦ 6,0m; 

17)  na terenie 20MN obowiązująca linia zabudowy 
dla nowych budynków w pierwszej linii 

zabudowy od linii rozgraniczającej drogi 
wewnętrznej (13KŚW-3) i linii rozgraniczającej 
ciągu ”ieszo-jezdnego (7KPJ) ｦ 6,0m oraz 

nieprzekraczalna linia zabudowy od linii 

rozgraniczającej ciągu ”ieszo-jezdnego (6KPJ) ｦ 

6,0m i od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej 
(6KD-D) ｦ 8,0m; 

18)  na terenie 21MN obowiązująca linia zabudowy 
dla nowych budynków w pierwszej linii 

zabudowy od linii rozgraniczającej drogi 
wewnętrznej (15KDW-3) ｦ 6,0m oraz 

nie”rzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 
jezdni drogi zbiorczej (5KD-Z) ｦ 15,0m i od linii 

rozgraniczającej ciągu ”ieszo-jezdnego (7KPJ) 
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i od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej 
(14KDW-3) ｦ 6,0m; 

19)  na terenie 22MN obowiązująca linia zabudowy 
dla nowych budynków w pierwszej linii 

zabudowy od linii rozgraniczającej drogi 
wewnętrznej (15KŚW-3) i linii rozgraniczającej 
ciągu ”ieszo-jezdnego (7KPJ) ｦ 6,0m oraz 

nieprzekraczalna linia zabudowy od linii 

rozgraniczającej drogi wewnętrznej (14KŚW-3) 

ｦ 6,0m i od linii rozgraniczającej drogi 
dojazdowej (6KD-D) ｦ 8,0m; 

20)  na terenie 23MN obowiązująca linia zabudowy 
dla nowych budynków w pierwszej linii 

zabudowy od linii rozgraniczającej drogi 
wewnętrznej (15KŚW-3) ｦ 6,0m oraz 

nie”rzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 
jezdni drogi zbiorczej (5KD-Z) ｦ 15,0m i od linii 

rozgraniczającej drogi dojazdowej (6KŚ-D) ｦ 

8,0m; 

21)  na terenie 24MN i 25MN obowiązująca linia 
zabudowy dla nowych budynków w pierwszej 

linii zabudowy od linii rozgraniczających dróg 
wewnętrznych (16KŚW-3 i 17KDW-3) ｦ 6,0m 

oraz nieprzekraczalna linia zabudowy dla 

nowych budynków od krawędzi jezdni dróg 
zbiorczych (5KD-Z i 7KD-Z) ｦ 12,0m i od linii 

rozgraniczających dróg wewnętrznych (5KŚW-

2 i 18KDW-3) ｦ 6,0m; 

22)  na terenie 26MN nieprzekraczalna linia 

zabudowy dla nowych budynków od linii 
rozgraniczającej drogi wewnętrznej (5KŚW-2) ｦ 

6,0m; 

23)  na terenie 27MN nieprzekraczalna linia 

zabudowy dla nowych budynków od linii 
rozgraniczającej drogi wewnętrznej (5KŚW-2) ｦ 

6,0m i od krawędzi jezdni drogi zbiorczej (7KŚ-

Z) ｦ 10,0m; 

24)  na terenie 28MN obowiązująca linia zabudowy 
dla nowych budynków w pierwszej linii 

zabudowy od krawędzi jezdni drogi zbiorczej 
(7KD-Z) ｦ 15,0m i od linii rozgraniczającej drogi 
wewnętrznej (4KŚW-2) ｦ 8,0m oraz 

nie”rzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 
jezdni drogi zbiorczej (6KD-Z) ｦ 12,0m; 

25)  na terenie 29MN obowiązująca linia zabudowy 
dla nowych budynków w pierwszej linii 

zabudowy od linii rozgraniczającej drogi 
wewnętrznej (11KŚW-3) ｦ 6,0m i od krawędzi 
jezdni drogi zbiorczej (6KD-Z) ｦ 15,0m oraz 

nieprzekraczalna linia zabudowy od linii 

rozgraniczającej drogi wewnętrznej (6KŚW-1) ｦ 

6,0m; 

26)  na terenie 30MN obowiązująca linia zabudowy 
dla nowych budynków w pierwszej linii 

zabudowy od linii rozgraniczających dróg 
wewnętrznych (9KŚW-3 i 11KDW-3) ｦ 6,0m 

oraz nieprzekraczalna linia zabudowy od linii 

rozgraniczającej drogi wewnętrznej (6KŚW-1) ｦ 

6,0m; 

27)  na terenie 31MN obowiązująca linia zabudowy 
dla nowych budynków w pierwszej linii 

zabudowy od linii rozgraniczającej drogi 
wewnętrznej (9KŚW-3) ｦ 6,0m oraz 

nieprzekraczalna linia zabudowy od linii 

rozgraniczającej dróg wewnętrznych (5KŚW-1 

i 6KDW-1) ｦ 6,0m; 

28)  na terenie 32MN obowiązująca linia zabudowy 
dla nowych budynków w pierwszej linii 

zabudowy od linii rozgraniczającej drogi 
wewnętrznej (8KŚW-3) ｦ 8,0m oraz 

nie”rzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 
jezdni drogi zbiorczej (5KD-Z) ｦ 15,0m i od linii 

rozgraniczającej drogi wewnętrznej (5KŚW-1) ｦ 

6,0m; 

29)  na terenie 33MN nieprzekraczalna linia 

zabudowy dla nowych budynków od krawędzi 
jezdni drogi zbiorczej (6KD-Z) ｦ 15,0m; 

30)  na terenie 34MN nieprzekraczalna linia 

zabudowy dla nowych budynków od krawędzi 
jezdni drogi zbiorczej (6KD-Z) ｦ 15,0m i od linii 

rozgraniczającej drogi wewnętrznej (6KDW-2) ｦ 

6,0m; 

31)  na terenie 35MN nieprzekraczalna linia 

zabudowy dla nowych budynków od linii 
rozgraniczającej drogi wewnętrznej (6KŚW-2) ｦ 

6,0m; 

32)  na terenie 36MN i 37MN obowiązująca linia 
zabudowy dla nowych budynków w pierwszej 

linii zabudowy od krawędzi jezdni drogi 
zbiorczej (7KD-Z) ｦ 15,0m. 

3. Maksymalna powierzchnia zabudowy  

25% ”owierzchni dziaJkiŁ 

4. Nalewy ”ozostawić minimum  
40% powierzchni terenu w postaci biologicznie 

czynnej na dziaJkach ”owywej 0,15ha i minimum  

30% na dziaJkach mniejszych. 

5. Śo”uszcza się w lokalizację obiektów handlu 
i usJug, jako lokale wbudowane lub dobudowane do 
budynków mieszkalnych, ”rzy czym ich ”owierzchnia 
nie mowe ”rzekraczać 40% ”owierzchni uwytkowej 
budynku; 

6. Ustala się maksymalną wysoko`ć 
(najwywszej kalenicy) budynków mieszkalnych ｦ nie 

więcej niw 12,0m i budynków gos”odarczych, 
garawowych i innych ｦ nie więcej niw 7,0mŁ 

7. Ustala się nastę”ujące ”arametry budynków: 
dachy ｦ dwuspadowe, dwuspadowe z naczóJkami, 
czteros”adowe lub wielo”oJaciowe, o kącie nachylenia 

”oJaci 25o-45o; do”uszcza się stosowanie 
fragmentów dachów jako ”Jaskich lub Jukowych; 
”okrycia dachów z blachy, dachówki lub materiaJów 
dachówko”odobnych, lub z materiaJów imitujących 
formę i kolor tych materiaJów, kolorystyka ”okrycia 
dachowego: odcienie czerwieni, brązu, szarego, 
czarnego, ciemnej zieleni; do`wietlenia ”oddaszy 
poprzez okna w `cianach szczytowych, lukarny i okna 

dachowe. 
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8. Warunki obsJugi w zakresie komunikacji 

i infrastruktury technicznej zgodnie z §5 i §6Ł 

9. Zasady ksztaJtowania dziaJek budowlanych 
zgodnie z §8Ł 

§ 10. 1. Wyznacza się tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i usJugowe–, oznaczone 

na rysunku planu symbolami: 1MNU ｦ o powierzchni: 

2,29ha, 2MNU ｦ o powierzchni: 3,76ha, 3MNU ｦ 

o powierzchni: 4,00ha, 4MNU ｦ o powierzchni: 

3,56ha, 5MNU ｦ o powierzchni: 4,56ha, 6MNU ｦ 

o powierzchni: 1,15ha, 7MNU ｦ o powierzchni: 

1,40ha, 8MNU ｦ o powierzchni: 1,92ha, 9MNU ｦ 

o powierzchni: 1,35ha, 10MNU ｦ o powierzchni: 

3,99ha, 11MNU ｦ o powierzchni: 7,39ha, 12MNU ｦ 

o powierzchni: 0,24ha, 13MNU ｦ o powierzchni: 

2,38ha, 14MNU ｦ o powierzchni: 2,41ha, 15MNU ｦ 

o powierzchni: 2,35ha, 16MNU ｦ o powierzchni: 

6,61ha, 17MNU ｦ o powierzchni: 0,41ha, 18MNU ｦ 

o powierzchni: 1,22ha, 19MNU ｦ o powierzchni: 

2,45ha i 20MNU ｦ o powierzchni: 0,69ha. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 

do”uszcza się lokalizację: 

1)  obiektów handlu i usJug, jako lokale 
wbudowane lub dobudowane do budynków 
mieszkalnych, przy czym ich powierzchnia nie 

mowe ”rzekraczać 60% ”owierzchni uwytkowej 
budynku; 

2)  wolnostojących obiektów handlu i usJug na 
dziaJkach niezabudowanych lub na dziaJakch 
z juw istniejącą zabudowąŁ 

3. Ustala się nastę”ujące zasady obsJugi 
komunikacyjnej i urządzania terenów: 

1)  obsJuga komunikacyjna: z sieci dróg 
”ublicznych, wewnętrznych i ciągów ”ieszo-

jezdnych; 

2)  na terenie 1MNU nieprzekraczalna linia 

zabudowy dla nowych budynków od krawędzi 
jezdni drogi zbiorczej (1KD-Z) ｦ 20,0m; 

3)  na terenie 2MNU obowiązująca linia zabudowy 
dla nowych budynków w pierwszej linii 

zabudowy od krawędzi jezdni drogi zbiorczej 

(2KD-Z) i linii rozgraniczającej drogi 
wewnętrznej (1KŚW-2) ｦ 6,0m oraz 

nieprzekraczalna linia zabudowy od linii 

rozgraniczającej drogi lokalnej (1KŚ-L) ｦ 8,0m; 

4)  na terenie 3MNU obowiązująca linia zabudowy 
dla nowych budynków w pierwszej linii 

zabudowy od linii rozgraniczającej drogi 
dojazdowej (1KD-D) ｦ 8,0m i drogi 

wewnętrznej (1KŚW-2) ｦ 6,0m oraz 

nieprzekraczalna linia zabudowy od linii 

rozgraniczającej drogi lokalnej (1KŚ-L) ｦ 8,0m; 

5)  na terenie 4MNU obowiązująca linia zabudowy 
dla nowych budynków w pierwszej linii 

zabudowy od linii rozgraniczających dróg 
dojazdowych (1KD-D i 2KD-D) ｦ 8,0m oraz 

nieprzekraczalna linia zabudowy od linii 

rozgraniczającej drogi lokalnej (1KŚ-L) ｦ  

8,0m i fragmentu drogi dojazdowej (2KD-D ｦ 

zgodnie z rysunkiem planu) ｦ 8,0m; 

6)  na terenie 5MNU obowiązująca linia zabudowy 
dla nowych budynków w pierwszej linii 

zabudowy od linii rozgraniczających dróg 
dojazdowych (2KD-D i 3KD-D) ｦ 8,0m oraz 

nieprzekraczalna linia zabudowy od linii 

rozgraniczającej dróg lokalnych (1KD-L i 2KD-L) 

i drogi dojazdowej (1KD-D) ｦ 8,0m; 

7)  na terenie 6MNU obowiązująca linia zabudowy 
dla nowych budynków w pierwszej linii 

zabudowy od linii rozgraniczającej drogi 
dojazdowej (3KD-D) ｦ 8,0m i od linii 

rozgraniczającej drogi wewnętrznej (2KDW-3) ｦ 

6,0m oraz nieprzekraczalna linia zabudowy  

od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej  
(4KD-D) ｦ 8,0m; 

8)  na terenie 7MNU obowiązująca linia zabudowy 
dla nowych budynków w pierwszej linii 

zabudowy od linii rozgraniczającej drogi 
dojazdowej (3KD-D) ｦ 8,0m i od linii 

rozgraniczającej drogi wewnętrznej (3KŚW-3) ｦ 

6,0m oraz nieprzekraczalna linia zabudowy od 

linii rozgraniczającej drogi dojazdowej (4KŚ-D) 

i drogi lokalnej (1KD-L) ｦ 8,0m; 

9)  na terenie 8MNU obowiązująca linia zabudowy 
dla nowych budynków w pierwszej linii 

zabudowy od linii rozgraniczających dróg 
wewnętrznych (3KŚW-3 i 4KDW-3) ｦ 6,0m 

oraz nieprzekraczalna linia zabudowy od linii 

rozgraniczającej drogi dojazdowej (4KŚ-D) 

i drogi lokalnej (1KD-L) ｦ 8,0m; 

10)  na terenie 9MNU obowiązująca linia zabudowy 

dla nowych budynków w pierwszej linii 

zabudowy od linii rozgraniczającej drogi 
wewnętrznej (4KŚW-3) ｦ 6,0m oraz 

nieprzekraczalna linia zabudowy od linii 

rozgraniczającej drogi dojazdowej (4KŚ-D) 

i drogi lokalnej (1KD-L) ｦ 8,0m i od linii 

rozgraniczającej drogi dojazdowej (5KŚ-D) ｦ 

6,0m; 

11)  na terenie 10MNU obowiązująca linia 
zabudowy dla nowych budynków w pierwszej 

linii zabudowy od linii rozgraniczającej drogi 
wewnętrznej (1KŚW-1) ｦ 6,0m oraz 

nie”rzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 
jezdni drogi zbiorczej (1KD-Z) ｦ 15,0m i od linii 

rozgraniczającej drogi wewnętrznej (2KŚW-1) ｦ 

6,0m; 

12)  na terenie 11MNU obowiązująca linia 
zabudowy dla nowych budynków w pierwszej 

linii zabudowy od linii rozgraniczających dróg 
wewnętrznych (1KŚW-1 i 3KDW-1) ｦ 6,0m 

oraz nieprzekraczalna linia zabudowy od 

krawędzi jezdni drogi zbiorczej (1KŚ-Z) ｦ 

15,0m, od krawędzi jezdni drogi zbiorczej (5KŚ-

Z) ｦ 10,0m i od linii rozgraniczającej drogi 
wewnętrznej (2KŚW-2) ｦ 6,0m; 

13)  na terenie 12MNU nieprzekraczalna linia 

zabudowy od krawędzi jezdni drogi zbiorczej 
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(5KD-Z) ｦ 15,0m i od linii rozgraniczającej drogi 
wewnętrznej (2KŚW-1) ｦ 6,0m; 

14)  na terenie 13MNU obowiązująca linia 
zabudowy dla nowych budynków w pierwszej 

linii zabudowy od linii rozgraniczającej drogi 
wewnętrznej (4KŚW-1) ｦ 8,0m oraz 

nie”rzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 
jezdni drogi zbiorczej (5KD-Z) ｦ 10,0m i od linii 

rozgraniczającej drogi wewnętrznej (8KŚW-3) ｦ 

6,0m; 

15)  na terenie 14MNU obowiązująca linia 
zabudowy dla nowych budynków w pierwszej 

linii zabudowy od linii rozgraniczającej drogi 
wewnętrznej (2KŚW-2) ｦ 6,0m oraz 

nie”rzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 
jezdni drogi zbiorczej (1KD-Z) ｦ 15,0m i od 

krawędzi jezdni dróg zbiorczych (3KŚ-Z i 5KD-

Z) ｦ 10,0m; 

16)  na terenie 15MNU obowiązująca linia 
zabudowy dla nowych budynków w pierwszej 

linii zabudowy od linii rozgraniczającej drogi 
wewnętrznej (4KŚW-1) ｦ 8,0m i linii 

rozgraniczającej drogi wewnętrznej (5KŚW-1) ｦ 

6,0m oraz nieprzekraczalna linia zabudowy od 

krawędzi jezdni drogi zbiorczej (5KD-Z) ｦ 

10,0m i od linii rozgraniczającej drogi 
wewnętrznej (8KŚW-3) ｦ 6,0m; 

17)  na terenie 16MNU obowiązująca linia 
zabudowy dla nowych budynków w pierwszej 

linii zabudowy od linii rozgraniczających dróg 
wewnętrznych (10KŚW-3 i 12KDW-3) ｦ 6,0m 

oraz nieprzekraczalna linia zabudowy od 

krawędzi jezdni dróg zbiorczych (5KŚ-Z i 6KD-

Z) ｦ 10,0m i od linii rozgraniczających dróg 
wewnętrznych (5KŚW-1 i 6KDW-1) ｦ 6,0m; 

18)  na terenie 17MNU nieprzekraczalna linia 

zabudowy dla nowych budynków od krawędzi 
jedni drogi zbiorczej (4KD-Z) ｦ 8,0m; 

19)  na terenie 18MNU obowiązująca linia 
zabudowy dla nowych budynków w pierwszej 

linii zabudowy od linii rozgraniczającej drogi 
wewnętrznej (4KŚW-2) ｦ 8,0m oraz 

nie”rzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 
jezdni drogi zbiorczej (6KD-Z) ｦ 10,0m i od linii 

rozgraniczającej ciągu ”ieszo-jezdnego (5KPJ) ｦ 

6,0m; 

20)  na terenie 19MNU obowiązująca linia 
zabudowy dla nowych budynków w pierwszej 

linii zabudowy od linii rozgraniczającej drogi 
wewnętrznej (4KŚW-2) ｦ 8,0m oraz 

nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 
jezdni dróg zbiorczych (5KŚ-Z i 6KD-Z) ｦ 

10,0m, od krawędzi jezdni drogi zbiorczej (7KŚ-

Z) ｦ 15,0m i od linii rozgraniczającej ciągu 
pieszo-jezdnego (5KPJ) ｦ 6,0m; 

21)  na terenie 20MNU obowiązująca linia 
zabudowy dla nowych budynków w pierwszej 

linii zabudowy od linii rozgraniczającej drogi 
wewnętrznej (13KŚW-3) ｦ 8,0m, natomiast 

nie”rzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 
jezdni drogi zbiorczej (5KD-Z) ｦ 10,0m; 

4. Maksymalna powierzchnia zabudowy  

30% powierzchni dziaJkiŁ 

5. Nalewy ”ozostawić minimum  
40% powierzchni terenu w postaci biologicznie 

czynnej na dziaJkach ”owywej 0,15ha i minimum  

30% na dziaJkach mniejszychŁ 

6. Ustala się maksymalną wysoko`ć 
(najwywszej kalenicy) budynków mieszkalnych ｦ nie 

więcej niw 12,0m i budynków gos”odarczych, 
garawowych oraz usJugowych i innych ｦ nie więcej niw 
8,0m. 

7. Ustala się nastę”ujące ”arametry budynków: 
dachy ｦ dwuspadowe, dwuspadowe z naczóJkami, 
czteros”adowe lub wielo”oJaciowe, o kącie nachylenia 
”oJaci 25o-45o; dopuszcza się stosowanie 
fragmentów dachów jako ”Jaskich lub Jukowych; 
”okrycia dachów z blachy, dachówki lub materiaJów 
dachówko”odobnych, lub z materiaJów imitujących 
formę i kolor tych materiaJów, kolorystyka ”okrycia 
dachowego: odcienie czerwieni, brązu, szarego, 

czarnego, ciemnej zieleni; do`wietlenia ”oddaszy 
poprzez okna w `cianach szczytowych, lukarny i okna 

dachowe. 

8. Warunki obsJugi w zakresie komunikacji 

i infrastruktury technicznej zgodnie z §5 i §6Ł 

9. źasady ksztaJtowania dziaJek budowlanych 
zgodnie z §8Ł 

10. Obowiązek wyznaczania miejsc 
”ostojowych dla handlu, usJug i innej dziaJalno`ci 
dopuszczonej planem, minimalna liczba stanowisk 

postojowych zgodnie z §5Ł 

§ 11. 1. Wyznacza się tereny zabudowy 

usJugowe– oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1UK ｦ o powierzchni: 4,04ha, 

z przeznaczeniem pod usJugi sa—ralne . 

2. Ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania i obsJugi komunikacyjnej terenu 
1UK: 

1)  ObsJuga komunikacyjna terenu z sieci dróg 
publicznych ｦ ”o”rzez drogę wewnętrzną 
oznaczoną symbolem 3KŚW-2. 

2)  ObsJuga w zakresie miejsc postojowych - 

z ”arkingów ogólnodostę”nych oznaczonych 
symbolami: 1KP - 5KP. 

3)  Śo”uszcza się budowę nowych i ”rzebudowę 
istniejących budynków (z wykluczeniem 
budynku ko`cioJa), ”od warunkiem zachowania 
funkcji sJuwącej kultowi religijnemu 

i zachowania nastę”ujących ”arametrów: 
maksymalna wysoko`ć (najwywszej kalenicy) 
budynków usJugowych ｦ nie więcej niw 10,0m, 
dachy dwus”adowe lub wielo”oJaciowe, 
o kącie nachylenia ”oJaci 15o-45o; pokrycia 

dachów z blachy, dachówki lub materiaJów 
dachówko”odobnych, kolorystyka ”okrycia 
dachowego: odcienie czerwieni, brązu, szarego, 
czarnego, ciemnej zieleni. 
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4)  Maksymalna powierzchnia zabudowy  

20% powierzchni terenu. 

5)  Nalewy ”ozostawić minimum 60% ”owierzchni 
terenu w postaci biologicznie czynnej. 

6)  Śo”uszcza się lokalizację maJej architektury 
i budowli sJuwących kultowi religijnemuŁ 

7)  Teren objęty strefą konserwatorską 
i obowiązują za”isy §7Ł 

8)  Teren nalewy zagos”odarować jako jedną 
dziaJkę budowlanąŁ 

§ 12. 1. Wyznacza się tereny zabudowy 

usJugowe– oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 1UO ｦ o powierzchni: 1,76ha, 2UO ｦ 

o powierzchni: 0,38ha i 3UO ｦ o powierzchni: 

1,12ha, z przeznaczeniem pod usJugi o`wiaty . 

2. Ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania i obsJugi komunikacyjnej 

terenu 1UO: 

1)  ObsJuga komunikacyjna terenu z sieci dróg 
zbiorczych. 

2)  Nie”rzekraczalna linia zabudowy dla budynków 
od zewnętrznej krawędzi jezdni dróg zbiorczych 
(1KD-Z, 3KD-Z i 5KD-Z) ｦ 15,0m. 

3)  Utrzymuje się istniejące budynki usJug o`wiatyŁ 

4)  Nakazuje się ochronę i rewaloryzację 
istniejącego zabytkowego starodrzewiaŁ 

5)  Śo”uszcza się lokalizację nowych budynków 
związanych z obsJugą istniejącej funkcjiŁ 

6)  Budynki usJugowe nalewy realizować jako 
budynki wolnostojące lub zgru”owane 
”oJączone ”asawami, ”rzewiązkami it”Ł 
o wysoko`ci kalenicy lub attyki nie 
”rzekraczającej 15,0m nad ”oziom terenu, 
z dachami o ciemnej kolorystyce 

dwuspadowymi lub wielospadowymi, o kącie 
nachylenia od 15º do 35ºŁ Śo”uszcza się 
stosowanie dachów ”Jaskich i Jukowych. 

7)  Teren nalewy zagos”odarować jako jedną 
dziaJkę budowlanąŁ 

8)  Śla zabudowy usJugowej 1UO zabez”ieczeniem 
miejsc ”ostojowych są tereny wyznaczonych 
”arkingów, oznaczonych symbolami: 1KP ｦ 

5KPŁ Ponadto nalewy zabez”ieczyć miejsca 
postojowe zgodnie z za”isami §5Ł 

9)  Śo”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojowych 
i maJej architektury w ”asie ”omiędzy linią 
rozgraniczającą drogi, a linią zabudowyŁ 

10)  Maksymalna powierzchnia zabudowy  

40% powierzchni terenu. 

11)  Nalewy ”ozostawić minimum 50% ”owierzchni 
terenu w postaci biologicznie czynnej. 

12)  Warunki obsJugi w zakresie komunikacji 

i infrastruktury technicznej zgodnie z §5 i §6Ł 

3. Ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania i obsJugi komunikacyjnej 
terenu 2UO: 

1)  ObsJuga komunikacyjna terenu z sieci dróg 
publicznych ｦ ”o”rzez drogę wewnętrzną 
oznaczoną symbolem 3KŚW-2. 

2)  ObsJuga w zakresie miejsc postojowych - 

z ”arkingów ogólnodostę”nych oznaczonych 
symbolami: 1KP - 5KP. 

3)  Śo”uszcza się budowę nowych i ”rzebudowę 
istniejących budynków, ”od warunkiem 

zachowania nastę”ujących ”arametrów: 
maksymalna wysoko`ć (najwywszej kalenicy) 
budynków usJugowych ｦ nie więcej niw 10,0m, 
dachy dwus”adowe lub wielo”oJaciowe, 
o kącie nachylenia ”oJaci 15o-45o; pokrycia 

dachów z blachy, dachówki lub materiaJów 
dachówko”odobnych, lub z materiaJów 
imitujących formę i kolor tych materiaJów, 
kolorystyka pokrycia dachowego: odcienie 

czerwieni, brązu, szarego, czarnego, ciemnej 
zieleni. 

4)  Maksymalna powierzchnia zabudowy  

40% powierzchni terenu. 

5)  Nalewy ”ozostawić minimum 30% powierzchni 

terenu w postaci biologicznie czynnej. 

6)  Warunki obsJugi w zakresie komunikacji 

i infrastruktury technicznej zgodnie z §5 i §6Ł 

7)  źasady ksztaJtowania dziaJek budowlanych 
zgodnie z §8Ł 

4. Ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania i obsJugi komunikacyjnej 
terenu 3UO: 

1)  ObsJuga komunikacyjna terenu z drogi zbiorczej 

(1KD-ź) ”o”rzez sieć dróg lokalnych 
i dojazdowych. 

2)  Nie”rzekraczalna linia zabudowy dla budynków 
od linii rozgraniczających dróg dojazdowych: 
4KD-D i 5KD-D ｦ 6,0m. 

3)  Teren nalewy zagos”odarować jako jedną 
dziaJkę budowlanąŁ 

4)  Budynki usJugowe nalewy realizować jako 
budynki wolnostojące lub zgru”owane 
”oJączone ”asawami, ”rzewiązkami it”Ł 
o wysoko`ci kalenicy lub attyki nie 
”rzekraczającej 15,0m nad ”oziom terenu, 

z dachami o ciemnej kolorystyce 

dwuspadowymi lub wielospadowymi, o kącie 
nachylenia od 15º do 35ºŁ Śo”uszcza się 
stosowanie dachów ”Jaskich lub JukowychŁ 

5)  Śo”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojowych 
i maJej architektury w ”asie ”omiędzy linią 
rozgraniczającą drogi, a linią zabudowyŁ 

6)  Maksymalna powierzchnia zabudowy  

40% powierzchni terenu. 
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7)  Nalewy ”ozostawić minimum 40% ”owierzchni 
terenu w postaci biologicznie czynnej. 

8)  Warunki obsJugi w zakresie komunikacji 

i infrastruktury technicznej zgodnie z §5 i §6Ł 

9)  Śla zabudowy usJugowej 3UO zabez”ieczeniem 
miejsc ”ostojowych są tereny wyznaczonych 
”arkingów, oznaczonych symbolami: 1KP ｦ 

5KPŁ Ponadto nalewy zabez”ieczyć miejsca 
postojowe zgodnie z za”isami §5Ł 

§ 13. 1. Wyznacza się tereny zabudowy 

usJugowe– oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 1UOK ｦ o powierzchni: 0,38ha, 2UOK ｦ 

o powierzchni: 0,45ha, z przeznaczeniem pod usJugi 
o`wiaty i kultury. 

2. Ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania i obsJugi komunikacyjnej 
terenu 1UOK: 

1)  ObsJuga komunikacyjna terenu z sieci dróg 
zbiorczych. 

2)  Śla zabudowy usJugowej 1UOK 
zabez”ieczeniem miejsc ”ostojowych są tereny 
wyznaczonych ”arkingów, oznaczonych 
symbolami: 1KP ｦ 5KP. 

3)  źakazuje się budowy nowych budynkówŁ 

4)  Śo”uszcza się ”rzebudowę istniejącego 
budynku, oznaczonego na rysunku planu jako 

obiektu w”isanego do rejestru zabytków 
”oJowonego od strony wschodniej terenu oraz 
odbudowę obiektu związanego z zabytkową 
”iwnicą, oznaczonego na rysunku ”lanu jako 
obiektu wpisanego do rejestru zabytków 
”oJowonego od strony ”oJudniowej terenuŁ 

5)  Śo”uszcza się ”rzeznaczenie istniejącego 
budynku jako budynku uwyteczno`ci ”ublicznej 
o funkcji gastronomiczno-hotelowej z czę`cią 
wystawową i mieszkalną dla wJa`cicielaŁ 

6)  Ustala się maksymalną wysoko`ć (najwywszej 
kalenicy) budynków usJugowych ｦ nie więcej 
niw 12,0mŁ 

7)  Ustala się nastę”ujące ”arametry budynków: 
dachy dwus”adowe lub wielo”oJaciowe, 
o kącie nachylenia ”oJaci 25o-45o; pokrycia 

dachów z blachy, dachówki lub materiaJów 
dachówko”odobnych, kolorystyka pokrycia 

dachowego: odcienie czerwieni, brązu, szarego, 
czarnego, ciemnej zieleni. 

8)  Maksymalna powierzchnia zabudowy  

50% powierzchni terenu. 

9)  Nalewy ”ozostawić minimum 10% ”owierzchni 
terenu w postaci biologicznie czynnej. 

10)  Teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej 
obowiązują za”isy §7Ł 

11)  Teren nalewy zagos”odarować jako jedną 
dziaJkę budowlanąŁ 

12)  Warunki obsJugi w zakresie komunikacji 

i infrastruktury technicznej zgodnie z §5 i §6Ł 

3. Ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania i obsJugi komunikacyjnej 
terenu 2UOK: 

1)  ObsJuga komunikacyjna terenu z sieci dróg 
zbiorczych. 

2)  Nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych, 

rozbudowywanych, dobudowywanych 

i nadbudowywanych budynków 8,0m  
od krawędzi jezdni dróg zbiorczych:  
4KD-Z i 5KD-Z. 

3)  ObsJuga w zakresie miejsc postojowych ｦ 

z terenów ”rzylegJych ”arkingów oznaczonych 
symbolami: 4KP i 5KP. 

4)  Maksymalna powierzchnia zabudowy  

50% powierzchni terenu. 

5)  Nalewy ”ozostawić minimum 10% ”owierzchni 
terenu w postaci biologicznie czynnej. 

6)  Teren nalewy zagos”odarować jako jedną 
dziaJkę budowlanąŁ 

7)  Warunki obsJugi w zakresie komunikacji 

i infrastruktury technicznej zgodnie z §5 i §6Ł 

4. Ustala się nastę”ujące wymagania dla nowej 
zabudowy terenu 2UOK: 

1)  źakazuje się wznoszenia budynków 
o wysoko`ci (do najwywszej kalenicy) wywszej 
niw 12,0mŁ 

2)  Nalewy stosować dachy symetryczne 
dwus”adowe lub wielo”oJaciowe o kącie 
nachylenia od 25° - 45°Ł 

§ 14. 1. Wyznacza się tereny zabudowy 

usJugowe– ｦ oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 1UA ｦ o powierzchni: 0,20ha, 2UA ｦ 

o powierzchni: 0,53ha - z przeznaczeniem pod usJugi 
administracji. 

2. Ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania i obsJugi komunikacyjnej terenu 
1UA: 

1)  ObsJuga komunikacyjna terenu z sieci dróg 
zbiorczych. 

2)  Nie”rzekraczalna linia zabudowy dla budynków 
- 15,0m od krawędzi jezdni drogi zbiorczej  
1KD-Z i drogi zbiorczej 2KD-Z. 

3)  Teren nalewy zagos”odarować jako jedną 
dziaJkę budowlanąŁ 

4)  Śo”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojowych 
i maJej architektury w pasie ”omiędzy linią 
rozgraniczającą drogi, a linią zabudowyŁ 

5)  Maksymalna powierzchnia zabudowy  

40% powierzchni terenu. 
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6)  Nalewy ”ozostawić minimum 30% ”owierzchni 
terenu w postaci biologicznie czynnej. 

7)  Warunki obsJugi w zakresie komunikacji 

i infrastruktury technicznej zgodnie z §5 i §6Ł 

8)  Nalewy zabez”ieczyć miejsca ”ostojowe zgodnie 
z za”isami §5Ł 

3. Ustala się nastę”ujące wymagania do 
zabudowy terenu 1UA: 

1)  źakazuje się wznoszenia nowych budynków 
i istniejących ”o ”rzebudowie, nadbudowie, 
rozbudowie - o wysoko`ci (do najwywszej 
kalenicy) wywszej niw 15,0mŁ 

2)  Nalewy stosować dachy symetryczne 
dwus”adowe lub wielo”oJaciowe o kącie 
nachylenia od 25° - 45°Ł 

4. Ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania i obsJugi komunikacyjnej terenu 
2UA: 

1)  ObsJuga komunikacyjna terenu z sieci dróg 
zbiorczych. 

2)  Nieprzekraczalna linia zabudowy - 15,0m od 

krawędzi jezdni drogi 1KŚ-Z. 

3)  Śo”uszcza się lokalizację nowych budynków 
oraz rozbudowę, nadbudowę, dobudowę 
i ”rzebudowę istniejących na nastę”ujacych 

warunkach: 

a)  mowliwo`ć ”rzebudowy ”oddaszy na cele 
uwytkowe oraz do`wietlenie ich za ”omocą 
facjat i lukarn; 

b)  wysoko`ć (do najwywszej kalenicy) nie mowe 
”rzekraczać 12,0m; 

c)  nalewy stosować dachy symetryczne o kącie 
nachylenia od 25° - 45°, do”uszcza się 
stosowanie dachów ”Jaskich lub JukowychŁ 

4)  źasady ksztaJtowania dziaJek budowlanych 
zgodnie z §8Ł 

5)  Śo”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojowych 
i maJej architektury w ”asie ”omiędzy linią 
rozgraniczającą drogi, a linią zabudowyŁ 

6)  Maksymalna powierzchnia zabudowy  

50% powierzchni terenu. 

7)  Nalewy ”ozostawić minimum 30% ”owierzchni 
terenu w postaci biologicznie czynnej. 

8)  Warunki obsJugi w zakresie komunikacji 

i infrastruktury technicznej zgodnie z §5 i §6Ł 

9)  Nalewy zabez”ieczyć miejsca postojowe zgodnie 

z za”isami §5Ł 

10)  Teren nalewy zagos”odarować zgodnie 
z ”rze”isami dotyczącymi terenów w strefie 

ochrony sanitarnej od cmentarza. 

§ 15. 1. Wyznacza się tereny zabudowy 

usJugowe– ｦ oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1UZ ｦ o powierzchni: 0,20ha - 

z przeznaczeniem pod usJugi zdrowia . 

2. Ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania i obsJugi komunikacyjnej terenu: 

1)  ObsJuga komunikacyjna terenu z sieci dróg 
zbiorczych ”o”rzez drogę wewnętrzną  
(5KDW-1). 

2)  Nieprzekraczalna linia zabudowy - 6,0m od linii 

rozgraniczającej drogi 5KŚW-1. 

3)  Utrzymuje się istniejące budynki 
z dopuszczeniem rozbudowy, nadbudowy, 

dobudowy i ”rzebudowy na nastę”ujących 
warunkach: 

a)  mowliwo`ć ”rzebudowy ”oddaszy na cele 
uwytkowe oraz do`wietlenie ich za ”omocą 
facjat i lukarn; 

b)  wysoko`ć (do najwywszej kalenicy) nie mowe 
”rzekraczać 12,0m; 

c)  nalewy stosować dachy symetryczne o kącie 
nachylenia od 25° - 45°, do”uszcza się 
stosowanie dachów ”Jaskich lub JukowychŁ 

4)  Teren nalewy zagos”odarować jako jedną 
dziaJkę budowlanąŁ 

5)  Śo”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojowych 
i maJej architektury w ”asie ”omiędzy linią 
rozgraniczającą drogi, a linią zabudowyŁ 

6)  Maksymalna powierzchnia zabudowy  

50% powierzchni terenu. 

7)  Nalewy ”ozostawić minimum 30% ”owierzchni 

terenu w postaci biologicznie czynnej. 

8)  Warunki obsJugi w zakresie komunikacji 

i infrastruktury technicznej zgodnie z §5 i §6Ł 

9)  Nalewy zabez”ieczyć miejsca ”ostojowe zgodnie 
z za”isami §5Ł 

§ 16. 1. Wyznacza się tereny zabudowy 

usJugowe– ｦ oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 1UI ｦ o powierzchni: 0,23ha, 2UI ｦ 

o powierzchni: 0,41ha, 3UI ｦ o powierzchni: 

0,88ha, 4UI ｦ o powierzchni: 1,59ha, 5UI ｦ 

o powierzchni: 0,54ha, 6UI ｦ o powierzchni: 

0,07ha, 7UI ｦ o powierzchni: 0,22ha i 8UI ｦ 

o powierzchni: 0,65ha - z przeznaczeniem 

pod dziaJalno`ć handlową, gastronomiczną i inną 
dziaJalno`ć usJugowąŁ 

2. Ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania i obsJugi komunikacyjnej 
terenu 1UI: 

1)  ObsJuga komunikacyjna terenu z sieci dróg 
zbiorczych poprzez drogę wewnętrzną  
(1KDW-2). 
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2)  Nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych 

budynków 15,0m od krawędzi jezdni drogi 
1KD-Z i 6,0m od linii rozgraniczającej drogi 
1KDW-2. 

3)  Teren nalewy zagos”odarować jako jedną 
dziaJkę budowlanąŁ 

4)  Śo”uszcza się lokalizację miejsc postojowych 

i maJej architektury w ”asie ”omiędzy linią 
rozgraniczającą drogi, a linią zabudowyŁ 

5)  Maksymalna powierzchnia zabudowy  

50% powierzchni terenu. 

6)  Nalewy ”ozostawić minimum 30% ”owierzchni 
terenu w postaci biologicznie czynnej. 

7)  Warunki obsJugi w zakresie komunikacji 

i infrastruktury technicznej zgodnie z §5 i §6Ł 

8)  Nalewy zabez”ieczyć miejsca ”ostojowe zgodnie 
z za”isami §5Ł 

3. Ustala się nastę”ujące wymagania do 
zabudowy terenu 1UI: 

1)  źakazuje się wznoszenia budynków 
usJugowych o wysoko`ci (do najwywszej 
kalenicy) wywszej niw 12,0mŁ 

2)  Nalewy stosować dachy o kącie nachylenia od 
25° - 45°ŁŚo”uszcza się stosowanie dachów 
”Jaskich lub JukowychŁ 

4. Ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania i obsJugi komunikacyjnej 
terenu 2UI: 

1)  ObsJuga komunikacyjna terenu z sieci dróg 
zbiorczych ”o”rzez drogę wewnętrzną (1KŚW-

2) i drogę dojazdową (1KŚ-D). 

2)  Nieprzekraczalna linia zabudowy 15,0m od 

krawędzi jezdni drogi 1KŚ-Z i 6,0m od linii 

rozgraniczających dróg 1KŚ-D i 1KDW-2. 

3)  Zasady ksztaJtowania dziaJek budowlanych 
zgodnie z §8Ł 

4)  Śo”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojowych 
i maJej architektury w ”asie ”omiędzy linią 
rozgraniczającą drogi, a linią zabudowyŁ 

5)  Maksymalna powierzchnia zabudowy  

50% powierzchni terenu. 

6)  Nalewy ”ozostawić minimum 30% ”owierzchni 
terenu w postaci biologicznie czynnej. 

7)  Warunki obsJugi w zakresie komunikacji 

i infrastruktury technicznej zgodnie z §5 i §6Ł 

8)  Nalewy zabez”ieczyć miejsca ”ostojowe zgodnie 
z za”isami §5Ł 

5. Ustala się nastę”ujące wymagania do 
zabudowy terenu 2UI: 

1)  źakazuje się wznoszenia budynków 
usJugowych o wysoko`ci (do najwywszej 
kalenicy) wywszej niw 12,0mŁ 

2)  Nalewy stosować dachy o kącie nachylenia od 
25° - 45°ŁŚo”uszcza się stosowanie dachów 
”Jaskich lub JukowychŁ 

6. Ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania i obsJugi komunikacyjnej 
terenu 3UI: 

1)  ObsJuga komunikacyjna terenu z sieci dróg 
zbiorczych. 

2)  Nieprzekraczalna linia zabudowy 15,0m od 

krawędzi jezdni drogi 1KŚ-Z i 6,0m od linii 

rozgraniczających dróg 2KD-L i 1KD-D. 

3)  Śo”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojowych 
i maJej architektury w ”asie ”omiędzy linią 
rozgraniczającą drogi, a linią zabudowyŁ 

4)  Maksymalna powierzchnia zabudowy  

50% powierzchni terenu. 

5)  Nalewy ”ozostawić minimum 20% ”owierzchni 

terenu w postaci biologicznie czynnej. 

6)  źasady ksztaJtowania dziaJek budowlanych 
zgodnie z §8Ł 

7)  Warunki obsJugi w zakresie komunikacji 

i infrastruktury technicznej zgodnie z §5 i §6Ł 

8)  Nalewy zabez”ieczyć miejsca ”ostojowe zgodnie 
z za”isami §5Ł 

7. Ustala się nastę”ujące wymagania do 
zabudowy terenu 3UI: 

1)  Wysoko`ć (do najwywszej kalenicy) budynków 
usJugowych nie mowe ”rzekraczać 12,0mŁ 

2)  Nalewy stosować dachy o kącie nachylenia od 
25° - 45°ŁŚo”uszcza się stosowanie dachów 
”Jaskich lub Jukowych. 

8. Ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania i obsJugi komunikacyjnej 
terenu 4UI: 

1)  ObsJuga komunikacyjna terenu z sieci dróg 
zbiorczych. 

2)  Nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0m od linii 

rozgraniczającej drogi 2KŚ-L i 15,0m od 

krawędzi jezdni drogi 1KD-Z. 

3)  Śo”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojowych 
i maJej architektury w ”asie ”omiędzy linią 
rozgraniczającą drogi, a linią zabudowyŁ 

4)  Maksymalna powierzchnia zabudowy  

50% powierzchni terenu. 

5) Nalewy ”ozostawić minimum 20% ”owierzchni 
terenu w postaci biologicznie czynnej. 

6)  źasady ksztaJtowania dziaJek budowlanych 
zgodnie z §8Ł 
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7)  Warunki obsJugi w zakresie komunikacji 

i infrastruktury technicznej zgodnie z §5 i §6Ł 

8)  Nalewy zabez”ieczyć miejsca ”ostojowe zgodnie 
z za”isami §5Ł 

9. Ustala się nastę”ujące wymagania do 
zabudowy terenu 4UI: 

1)  Wysoko`ć (do najwywszej kalenicy) budynków 
usJugowych nie mowe ”rzekraczać 15,0mŁ 

2)  Nalewy stosować dachy o kącie nachylenia od 
25° - 45°ŁŚo”uszcza się stosowanie dachów 
”Jaskich lub JukowychŁ 

10. Ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania i obsJugi komunikacyjnej 
terenu 5UI: 

1)  ObsJuga komunikacyjna terenu z drogi 

dojazdowej (4KD-D) i wewnętrznej (2KŚW-3). 

2)  Nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych 

budynków 6,0m od linii rozgraniczającej drogi 

4KD-D i 2KDW-3. 

3)  Budynki usJugowe nalewy realizować jako 
budynki wolnostojące lub zgru”owane 
”oJączone ”asawami, ”rzewiązkami it”Ł 
o wysoko`ci kalenicy lub attyki nie 
”rzekraczającej 12,0m nad ”oziom terenu, 
z dachami o ciemnej kolorystyce 

dwuspadowymi lub wielospadowymi, o kącie 
nachylenia od 15º do 35ºŁ Śo”uszcza się 
stosowanie dachów ”Jaskich lub JukowychŁ 

4)  Śo”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojowych 
i maJej architektury w ”asie ”omiędzy linią 
rozgraniczającą drogi, a linią zabudowyŁ 

5)  Maksymalna powierzchnia zabudowy  

50% powierzchni terenu. 

6)  Nalewy ”ozostawić minimum 30% ”owierzchni 
terenu w postaci biologicznie czynnej. 

7)  źasady ksztaJtowania dziaJek budowlanych 
zgodnie z §8Ł 

8)  Warunki obsJugi w zakresie komunikacji 

i infrastruktury technicznej zgodnie z §5 i §6Ł 

9)  Nalewy zabez”ieczyć miejsca ”ostojowe zgodnie 
z za”isami §5Ł 

11. Ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania i obsJugi komunikacyjnej 
terenu 6UI: 

1)  ObsJuga komunikacyjna terenu z sieci dróg 
zbiorczych. 

2)  Nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0m  

od krawędzi jezdni dróg zbiorczych:  
4KD-Z i 5KD-Z. 

3)  Maksymalna powierzchnia zabudowy  

50% powierzchni terenu. 

4)  Nalewy ”ozostawić minimum 20% ”owierzchni 
terenu w postaci biologicznie czynnej. 

5)  Teren nalewy zagos”odarować jako jedną 
dziaJkę budowlanąŁ 

6)  Warunki obsJugi w zakresie komunikacji 

i infrastruktury technicznej zgodnie z §5 i §6Ł 

7)  Zabezpieczeniem miejsc postojowych jest teren 

parkingu oznaczonego symbolem 4KP. 

12. Ustala się nastę”ujące wymagania do 
zabudowy terenu 6UI: 

1)  Wysoko`ć (do najwywszej kalenicy) budynków 
usJugowych nie mowe ”rzekraczać 12,0mŁ 

2)  Nalewy stosować dachy o kącie nachylenia od 
25° - 45°Ł Śo”uszcza się stosowanie dachów 
JukowychŁ Pokrycia dachów z blachy, dachówki 
lub materiaJów dachówko”odobnych, lub 
z materiaJów imitujących formę i kolor tych 

materiaJów, kolorystyka ”okrycia dachowego: 
odcienie czerwieni, brązu, szarego, czarnego, 
ciemnej zieleni. 

13. Ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania i obsJugi komunikacyjnej 
terenu 7UI: 

1)  ObsJuga komunikacyjna terenu z drogi zbiorczej 

(5KD-Z). 

2)  Nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych 

budynków 8,0m od linii rozgraniczającej drogi 
zbiorczej 5KD-Z. 

3)  Budynki usJugowe nalewy realizować jako 
budynki wolnostojące lub zgru”owane 

”oJączone ”asawami, ”rzewiązkami it”Ł 
o wysoko`ci kalenicy lub attyki nie 
”rzekraczającej 12,0m nad ”oziom terenu, 
z dachami o ciemnej kolorystyce 

dwuspadowymi lub wielospadowymi, o kącie 
nachylenia od 15º do 35ºŁ Śo”uszcza się 
stosowanie dachów ”Jaskich lub JukowychŁ 

4)  Teren nalewy zagos”odarować jako jedną 
dziaJkę budowlanąŁ 

5)  Śo”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojowych 
i maJej architektury w ”asie ”omiędzy linią 
rozgraniczającą drogi, a linią zabudowyŁ 

6)  Maksymalna powierzchnia zabudowy  

50% powierzchni terenu. 

7)  Nalewy ”ozostawić minimum 20% ”owierzchni 
terenu w postaci biologicznie czynnej. 

8)  Warunki obsJugi w zakresie komunikacji 

i infrastruktury technicznej zgodnie z §5 i §6Ł 

9)  Nalewy zabez”ieczyć miejsca ”ostojowe zgodnie 
z za”isami §5. 

14. Ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania i obsJugi komunikacyjnej 
terenu 8UI: 
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1)  ObsJuga komunikacyjna terenu z drogi zbiorczej 

(1KD-Z). 

2)  Nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych 

budynków 15,0m od krawędzi jezdni drogi 
zbiorczej 1KD-Z. 

3)  W strefie ochrony sanitarnej 50,0m od granic 

cmentarza zakazuje się lokalizacji usJug 
gastronomicznych i dziaJalno`ci handlowej 
artykuJami wywno`ciowymi (zakJadów 
”rodukujących artykuJy wywno`ci, zakJadów 
wywienia zbiorowego i zakJadów 
”rzechowujących artykuJy wywno`ci)Ł 

4)  Budynki usJugowe nalewy realizować jako 
budynki wolnostojące lub zgru”owane 
”oJączone ”asawami, ”rzewiązkami it”Ł 
o wysoko`ci kalenicy lub attyki nie 
”rzekraczającej 12,0m nad ”oziom terenu, 
z dachami o ciemnej kolorystyce 

dwuspadowymi lub wielospadowymi, o kącie 
nachylenia od 15º do 35ºŁ Śo”uszcza się 
stosowanie dachów ”Jaskich lub JukowychŁ 

5)  źasady ksztaJtowania dziaJek budowlanych 
zgodnie z §8Ł 

6)  Śo”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojowych 
i maJej architektury w ”asie ”omiędzy linią 
rozgraniczającą drogi, a linią zabudowyŁ 

7)  Maksymalna powierzchnia zabudowy  

50% powierzchni terenu. 

8)  Nalewy ”ozostawić minimum 20% ”owierzchni 
terenu w postaci biologicznie czynnej. 

9)  Warunki obsJugi w zakresie komunikacji 

i infrastruktury technicznej zgodnie z §5 i §6Ł 

10)  Nalewy zabez”ieczyć miejsca ”ostojowe zgodnie 
z za”isami §5Ł 

11)  Teren nalewy zagos”odarować zgodnie 
z ”rze”isami dotyczącymi terenów w strefie 

ochrony sanitarnej od cmentarza. 

§ 17. 1. Wyznacza się tereny zabudowy 

usJugowej ｦ oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1US ｦ o powierzchni: 1,12ha 

z przeznaczeniem pod usJugi sportu . 

2. Ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania i obsJugi komunikacyjnej 
terenu: 

1)  ObsJuga komunikacyjna terenu z sieci dróg 
zbiorczych poprzez drogę lokalną (2KŚ-L). 

2)  Nie”rzekraczalna linia zabudowy dla budynków 
6,0m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej 
2KD-L. 

3)  Utrzymuje się istniejący stadion do ”iJki nownejŁ 

4)  Utrzymuje się istniejące obiekty kubaturowe; 
do”uszcza się lokalizację nowych obiektów 
kubaturowych dla potrzeb funkcjonowania 

stadionu (trybuny, wiaty, szatnie, magazyny). 

5)  Maksymalna powierzchnia zabudowy  

80% powierzchni terenu. 

6)  Nalewy ”ozostawić minimum 10% ”owierzchni 
terenu w postaci biologicznie czynnej. 

7)  Warunki obsJugi w zakresie komunikacji 

i infrastruktury technicznej zgodnie z §5 i §6Ł 

8)  Nalewy zabez”ieczyć miejsca ”ostojowe zgodnie 
z za”isami §5Ł 

9)  Teren nalewy zagos”odarować jako jedną 
dziaJkęŁ 

3. Ustala się nastę”ujące wymagania do 
zabudowy terenu: 

1)  źakazuje się wznoszenia wwŁ obiektów 
o wysoko`ci (do najwywszej kalenicy) wywszej 
niw 6,0m, za wyjątkiem trybun, których 
wysoko`ć nie mowe ”rzekroczyć 15,0mŁ 

2)  Nalewy stosować dachy jednos”adowe, 
dwus”adowe lub wielo”oJaciowe o kącie 
nachylenia od 10° - 30°Ł Śo”uszcza się 
stosowanie dachów ”Jaskich lub JukowychŁ 

§ 18. 1. Wyznacza się tereny zabudowy 

usJugowe– ｦ oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1USZ ｦ o powierzchni: 2,36ha 

z przeznaczeniem pod usJugi sportu i zdrowia (obiekty 

celu publicznego ochrony zdrowia i publiczne obiekty 

sportowe). 

2. Ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania i obsJugi komunikacyjnej terenu: 

1)  ObsJuga komunikacyjna terenu z drogi zbiorczej 

(1KD-Z). 

2)  Nie”rzekraczalna linia zabudowy dla budynków 
- od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi zbiorczej 
ｦ 15,0m. 

3)  Śo”uszcza się lokalizowanie zielonych 
”arkingów, `ciewek s”acerowych, `ciewek 
rowerowych i maJej architekturyŁ 

4)  Śo”uszcza się ”odziaJy dziaJek ”od warunkiem, 
we kawda nowo wydzielona dziaJka będzie nie 
mniejsza niw 0,30haŁ 

5)  Maksymalna powierzchnia zabudowy  

40% powierzchni terenu. 

6)  Nalewy ”ozostawić minimum 30% ”owierzchni 
terenu w postaci biologicznie czynnej. 

7)  Warunki obsJugi w zakresie komunikacji 

i infrastruktury technicznej zgodnie z §5 i §6Ł 

8)  Nalewy zabez”ieczyć miejsca ”ostojowe zgodnie 
z za”isami §5Ł 

3. Ustala się nastę”ujące wymagania do 
zabudowy terenu: 

1)  Budynki usJugowe nalewy realizować jako 
budynki wolnostojące lub zgru”owane 
”oJączone ”asawami, ”rzewiązkami it”Ł 
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o wysoko`ci kalenicy lub attyki nie 

”rzekraczającej 15,0m nad ”oziom terenu, 
z dachami o ciemnej kolorystyce 

dwuspadowymi lub wielospadowymi, o kącie 
nachylenia od 15º do 45ºŁ Śo”uszcza się 
stosowanie dachów ”Jaskich lub JukowychŁ 

§ 19. 1. Wyznacza się tereny zabudowy 

techniczno-produkcyjnej ｦ tereny zabudowy 

produkcyjnej i usJugowe– - oznaczone na rysunku 

planu symbolami: 1PU ｦ o powierzchni: 0,67ha 

i 2PU ｦ o powierzchni: 3,45ha - z przeznaczeniem pod 

obiekty ”rodukcyjne, usJugowe, administracyjno-

biurowe, skJady, magazyny, hurtownie, sklepy i inną 
dziaJalno`ć gos”odarcząŁ 

2. Ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania i obsJugi komunikacyjnej 
terenu 1PU: 

1)  ObsJuga komunikacyjna terenu z sieci  

dróg zbiorczych ”o”rzez drogę wewnętrzną 
(2KDW-1). 

2)  Nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków 
- od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej 
(2KDW-1) ｦ 6,0m. 

3)  Śo”uszcza się lokalizowanie ”rzedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco i potencjalnie 

znacząco oddziaJywać na `rodowiskoŁ 

4)  Wielko`ć ”owierzchni zabudowy do 
powierzchni dziaJki nie mowe ”rzekroczyć  
50% (dotyczy zarówno caJego terenu, jak 
i ”oszczególnych wydzielonych dziaJek)Ł 

5)  Nalewy ”ozostawić minimum 20% ”owierzchni 
terenu w postaci biologicznie czynnej (dotyczy 

zarówno caJego terenu, jak i ”oszczególnych 
wydzielonych dziaJek)Ł 

6)  Nalewy dostosować wysoko`ć budynków do 
technologii ”rowadzonej dziaJalno`ci, jednakwe 
wysoko`ć budynków nie mowe ”rzekroczyć 
15,0m. 

7)  Ustala się nastę”ujące ”arametry budynków: 
dachy ｦ dwuspadowe, czterospadowe lub 

wielo”oJaciowe, o kącie nachylenia ”oJaci  
5o-35o; do”uszcza się stosowanie dachów 
”Jaskich lub Jukowych; ”okrycia dachów 
z blachy, dachówki lub materiaJów 
dachówko”odobnych, lub z materiaJów 
imitujących formę i kolor tych materiaJów, 
kolorystyka pokrycia dachowego: odcienie 

czerwieni, brązu, szarego, czarnego, ciemnej 
zieleni. 

8)  źasady ”odziaJu ｦ zgodnie z §8Ł 

9)  Warunki obsJugi w zakresie komunikacji 

i infrastruktury technicznej zgodnie z §5 i §6Ł 

10)  Nalewy zabez”ieczyć miejsca ”ostojowe zgodnie 
z za”isami §5Ł 

3. Ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania i obsJugi komunikacyjnej 
terenu 2PU: 

1)  ObsJuga komunikacyjna terenu z sieci dróg 
zbiorczych (6KD-ź) ”o”rzez drogę wewnętrzną 
(6KDW-2). 

2)  Nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych 

budynków od krawędzi jezdni drogi zbiorczej 

(6KD-Z) ｦ 15,0m i od linii rozgraniczającej drogi 
wewnętrznej (6KŚW-2) ｦ 6,0m. 

3)  Śo”uszcza się lokalizowanie ”rzedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco i potencjalnie 

znacząco oddziaJywać na `rodowiskoŁ 

4)  Wielko`ć ”owierzchni zabudowy do 
powierzchni dziaJki nie mowe ”rzekroczyć  
50% (dotyczy zarówno caJego terenu, jak 
i ”oszczególnych wydzielonych dziaJek)Ł 

5)  Nalewy ”ozostawić minimum 20% ”owierzchni 
terenu w postaci biologicznie czynnej (dotyczy 

zarówno caJego terenu, jak i ”oszczególnych 
wydzielonych dziaJek)Ł 

6)  Nalewy dostosować wysoko`ć budynków do 
technologii ”rowadzonej dziaJalno`ci, jednakwe 
wysoko`ć budynków nie mowe ”rzekroczyć 
18,0m. 

7)  Ustala się nastę”ujące ”arametry budynków: 
dachy ｦ dwuspadowe, czterospadowe lub 

wielo”oJaciowe, o kącie nachylenia ”oJaci  
5o -35o ; do”uszcza się stosowanie dachów 
”Jaskich lub Jukowych; ”okrycia dachów 
z blachy, dachówki lub materiaJów 
dachówko”odobnych, lub z materiaJów 
imitujących formę i kolor tych materiaJów, 
kolorystyka pokrycia dachowego: odcienie 

czerwieni, brązu, szarego, czarnego, ciemnej 
zieleni. 

8)  źasady ”odziaJu ｦ zgodnie z §8Ł 

9)  Warunki obsJugi w zakresie komunikacji 

i infrastruktury technicznej zgodnie z §5 i §6Ł 

10)  Nalewy zabez”ieczyć miejsca ”ostojowe zgodnie 
z za”isami §5Ł 

§ 20. 1. Wyznacza się tereny zabudowy 

techniczno-produkcyjnej ｦ tereny obie—tów 
produ—cy–nych, s—Jadów i magazynów - oznaczone na 

rysunku planu symbolami: 1P ｦ o powierzchni: 

2,77ha, 2P ｦ o powierzchni: 3,33ha; 3P ｦ 

o powierzchni: 3,01ha i 4P ｦ o powierzchni: 1,95ha - 

z przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, 

administracyjno-biurowe, skJady, magazyny, 
hurtownie, sklepy i inną dziaJalno`ć gos”odarcząŁ 

2. Ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania i obsJugi komunikacyjnej terenu 1P: 

1)  ObsJuga komunikacyjna terenu z sieci dróg 
zbiorczych. 

2)  Nie”rzekraczalna linia zabudowy dla budynków 
od krawędzi jezdni drogi 1KŚ-Z i drogi  

2KD-Z - 15,0m. 
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3)  Śo”uszcza się lokalizowanie ”rzedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco i potencjalnie 

znacząco oddziaJywać na `rodowisko. 

4)  Wielko`ć ”owierzchni zabudowy do 
”owierzchni dziaJki nie mowe ”rzekroczyć  
60% (dotyczy zarówno caJego terenu, jak 
i ”oszczególnych wydzielonych dziaJek)Ł 

5)  Nalewy ”ozostawić minimum 20% ”owierzchni 
terenu w postaci biologicznie czynnej (dotyczy 

zarówno caJego terenu, jak i ”oszczególnych 
wydzielonych dziaJek)Ł 

6)  Nalewy dostosować wysoko`ć budynków do 
technologii ”rowadzonej dziaJalno`ci, jednakwe 
wysoko`ć budynków nie mowe ”rzekroczyć 
18,0m. 

7)  Ustala się nastę”ujące ”arametry budynków: 
dachy ｦ dwuspadowe, czterospadowe lub 

wielo”oJaciowe, o kącie nachylenia ”oJaci  
5o -35o ; do”uszcza się stosowanie dachów 
”Jaskich lub Jukowych; ”okrycia dachów 
z blachy, dachówki lub materiaJów 
dachówko”odobnych, lub z materiaJów 
imitujących formę i kolor tych materiaJów, 
kolorystyka pokrycia dachowego: odcienie 

czerwieni, brązu, szarego, czarnego, ciemnej 
zieleni. 

8)  źasady ”odziaJu ｦ zgodnie z §8Ł 

9)  Warunki obsJugi w zakresie komunikacji 

i infrastruktury technicznej zgodnie z §5 i §6Ł 

10)  Nalewy zabez”ieczyć miejsca ”ostojowe zgodnie 
z za”isami §5 

3. Ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania i obsJugi komunikacyjnej terenu 2P: 

1)  ObsJuga komunikacyjna terenu z sieci dróg 
zbiorczych ”o”rzez drogę wewnętrzną  
(2KDW-1). 

2)  Nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 
jezdni drogi zbiorczej (5KD-Z) ｦ 15,0m i od linii 

rozgraniczającej drogi wewnętrznej (2KŚW-1) ｦ 

6,0m. 

3)  Śo”uszcza się lokalizowanie ”rzedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco i potencjalnie 

znacząco oddziaJywać na `rodowiskoŁ 

4)  Wielko`ć ”owierzchni zabudowy do 

”owierzchni dziaJki nie mowe ”rzekroczyć  
60% (dotyczy zarówno caJego terenu, jak 
i ”oszczególnych wydzielonych dziaJek)Ł 

5)  Nalewy ”ozostawić minimum 20% ”owierzchni 
terenu w postaci biologicznie czynnej (dotyczy 

zarówno caJego terenu, jak i ”oszczególnych 
wydzielonych dziaJek)Ł 

6)  Nalewy dostosować wysoko`ć budynków do 
technologii ”rowadzonej dziaJalno`ci, jednakwe 
wysoko`ć budynków nie mowe ”rzekroczyć 
18,0m. 

7)  Ustala się nastę”ujące ”arametry budynków: 
dachy ｦ dwuspadowe, czterospadowe lub 

wielo”oJaciowe, o kącie nachylenia ”oJaci  
5o -35o ; do”uszcza się stosowanie dachów 
”Jaskich lub Jukowych; ”okrycia dachów 
z blachy, dachówki lub materiaJów 
dachówko”odobnych, lub z materiaJów 
imitujących formę i kolor tych materiaJów, 
kolorystyka pokrycia dachowego: odcienie 

czerwieni, brązu, szarego, czarnego, ciemnej 
zieleni. 

8)  źasady ”odziaJu ｦ zgodnie z §8Ł 

9)  Warunki obsJugi w zakresie komunikacji 

i infrastruktury technicznej zgodnie z §5 i §6Ł 

10)  Nalewy zabez”ieczyć miejsca ”ostojowe zgodnie 

z za”isami §5Ł 

4. Ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania i obsJugi komunikacyjnej terenu 3P: 

1)  ObsJuga komunikacyjna terenu z sieci dróg 
zbiorczych ”o”rzez drogę wewnętrzną  
(6KDW-2). 

2)  Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii 

rozgraniczającej drogi wewnętrznej (6KŚW-2) ｦ 

6,0m. 

3)  Śo”uszcza się lokalizowanie ”rzedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco i potencjalnie 

oddziaJywać na `rodowiskoŁ 

4)  Wielko`ć ”owierzchni zabudowy do 
”owierzchni dziaJki nie mowe ”rzekroczyć  
60% (dotyczy zarówno caJego terenu, jak 
i ”oszczególnych wydzielonych dziaJek)Ł 

5)  Nalewy ”ozostawić minimum 20% ”owierzchni 
terenu w postaci biologicznie czynnej (dotyczy 

zarówno caJego terenu, jak i ”oszczególnych 
wydzielonych dziaJek)Ł 

6)  Nalewy dostosować wysoko`ć budynków do 
technologii ”rowadzonej dziaJalno`ci, jednakwe 
wysoko`ć budynków nie mowe ”rzekroczyć 
18,0m. 

7)  Ustala się nastę”ujące ”arametry budynków: 
dachy ｦ dwuspadowe, czterospadowe lub 

wielo”oJaciowe, o kącie nachylenia ”oJaci  
5o -35o ; do”uszcza się stosowanie dachów 
”Jaskich lub Jukowych; ”okrycia dachów 
z blachy, dachówki lub materiaJów 
dachówko”odobnych, lub z materiaJów 
imitujących formę i kolor tych materiaJów, 
kolorystyka pokrycia dachowego: odcienie 

czerwieni, brązu, szarego, czarnego, ciemnej 
zieleni. 

8)  źasady ”odziaJu ｦ zgodnie z §8Ł 

9)  Warunki obsJugi w zakresie komunikacji 

i infrastruktury technicznej zgodnie z §5 i §6Ł 

10)  Nalewy zabez”ieczyć miejsca ”ostojowe zgodnie 
z za”isami §5Ł 
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5. Ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania i obsJugi komunikacyjnej terenu 4P: 

1)  ObsJuga komunikacyjna terenu z drogi zbiorczej 

(1KD-Z) i drogi dojazdowej (5KD-D). 

2)  Nie”rzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 
jezdni drogi zbiorczej (1KD-Z) ｦ 15,0m i od linii 

rozgraniczającej drogi dojazdowej (5KŚ-D) ｦ 

6,0m. 

3)  Śo”uszcza się lokalizowanie ”rzedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco i potencjalnie 

znacząco oddziaJywać na `rodowiskoŁ 

4)  Wielko`ć ”owierzchni zabudowy do 
”owierzchni dziaJki nie mowe ”rzekroczyć  
60% (dotyczy zarówno caJego terenu, jak 
i poszczególnych wydzielonych dziaJek)Ł 

5)  Nalewy ”ozostawić minimum 20% ”owierzchni 
terenu w postaci biologicznie czynnej (dotyczy 

zarówno caJego terenu, jak i ”oszczególnych 
wydzielonych dziaJek)Ł 

6)  Nalewy dostosować wysoko`ć budynków do 
technologii prowadzonej dziaJalno`ci, jednakwe 
wysoko`ć budynków nie mowe ”rzekroczyć 
15,0m. 

7)  Ustala się nastę”ujące ”arametry budynków: 
dachy ｦ dwuspadowe, czterospadowe lub 

wielo”oJaciowe, o kącie nachylenia ”oJaci  
5o -35o ; do”uszcza się stosowanie dachów 
”Jaskich lub Jukowych; ”okrycia dachów 
z blachy, dachówki lub materiaJów 
dachówko”odobnych, lub z materiaJów 
imitujących formę i kolor tych materiaJów, 
kolorystyka pokrycia dachowego: odcienie 

czerwieni, brązu, szarego, czarnego, ciemnej 
zieleni. 

8)  źasady ”odziaJu ｦ zgodnie z §8Ł 

9)  Warunki obsJugi w zakresie komunikacji 

i infrastruktury technicznej zgodnie z §5 i §6Ł 

10)  Nalewy zabez”ieczyć miejsca ”ostojowe zgodnie 
z za”isami §5Ł 

11)  Teren nalewy zagos”odarować zgodnie 
z ”rze”isami dotyczącymi terenów w strefie 

ochrony sanitarnej od cmentarza. 

§ 21. 1. Wyznacza się tereny komunikacji ｦ 

tereny dróg publicznych zbiorczych ｦ oznaczone na 

rysunku planu symbolami: 1KD-Z ｦ o powierzchni: 

5,40ha, 2KD-Z ｦ o powierzchni: 2,22ha, 3KD-Z ｦ 

o powierzchni: 0,42ha, 4KD-Z ｦ o powierzchni: 

0,41ha, 5KD-Z ｦ o powierzchni: 4,16ha, 6KD-Z ｦ 

o powierzchni: 3,08ha i 7KD-Z ｦ o powierzchni: 

3,02ha, z przeznaczeniem pod drogi o nastę”ujących 
”arametrach: szeroko`ć w liniach rozgraniczających 
20,0m, minimalna szeroko`ć jezdni ｦ 6,0m. 

2. Zakazuje się lokalizowania na terenie drogi 
obiektów i urządzeL nie związanych z gos”odarką 
drogową oraz obsJugą ruchuŁ 

3. Śo”uszcza się realizację zjazdów 
indywidualnych i publicznych. 

§ 22. 1. Wyznacza się tereny komunikacji ｦ 

tereny dróg publicznych lo—alnych ｦ oznaczone na 

rysunku planu symbolami: 1KD-L ｦ o powierzchni: 

0,99ha i 2KD-L ｦ o powierzchni: 0,47ha, 

z przeznaczeniem pod drogi o nastę”ujących 
”arametrach: szeroko`ć w liniach rozgraniczających 
15,0m, minimalna szeroko`ć jezdni ｦ 5,0m. 

2. Zakazuje się lokalizowania na terenie drogi 
obiektów i urządzeL nie związanych z gos”odarką 
drogową oraz obsJugą ruchuŁ 

3. Śo”uszcza się realizację zjazdów 
indywidualnych i publicznych. 

§ 23. 1. Wyznacza się tereny komunikacji ｦ 

tereny dróg publicznych do–azdowych ｦ oznaczone na 

rysunku planu symbolami: 1KD-D ｦ o powierzchni: 

0,46ha, 2KD-D ｦ o powierzchni: 0,49ha, 3KD-D ｦ 

o powierzchni: 0,38ha, 4KD-D ｦ o powierzchni: 

0,25ha, 5KD-D ｦ o powierzchni: 1,24ha i 6KD-D ｦ 

o powierzchni: 0,66ha, z przeznaczeniem pod drogi 

o nastę”ujących ”arametrach: szeroko`ć w liniach 

rozgraniczających 10,0m, minimalna szeroko`ć jezdni 
ｦ 5,0m. 

2. źakazuje się lokalizowania na terenie drogi 
obiektów i urządzeL nie związanych z gos”odarką 
drogową oraz obsJugą ruchuŁ 

3. Śo”uszcza się realizację zjazdów 
indywidualnych i publicznych. 

§ 24. 1. Wyznacza się tereny komunikacji ｦ 

tereny dróg wewnętrznych ｦ oznaczone na rysunku 

planu symbolami: 1KDW-1 ｦ o powierzchni: 

0,28ha, 2KDW-1 ｦ o powierzchni: 0,47ha, 3KDW-1 ｦ 

o powierzchni: 0,29ha, 4KDW-1 ｦ o powierzchni: 

0,25ha, 5KDW-1 ｦ o powierzchni: 0,46ha i 6KDW-

1 ｦ o powierzchni: 0,25ha, z przeznaczeniem pod 

drogi o nastę”ujących ”arametrach: szeroko`ć 
w liniach rozgraniczających 10,0m, minimalna 
szeroko`ć jezdni ｦ 5,0m. 

2. źakazuje się lokalizowania na terenie drogi 

obiektów i urządzeL nie związanych z gos”odarką 
drogową oraz obsJugą ruchuŁ 

3. Śo”uszcza się realizację zjazdów 
indywidualnych. 

§ 25. 1. Wyznacza się tereny komunikacji ｦ 

tereny dróg wewnętrznych ｦ oznaczone na rysunku 

planu symbolami: 1KDW-2 ｦ o powierzchni: 

0,36ha, 2KDW-2 ｦ o powierzchni: 0,27ha, 3KDW-2 ｦ 

o powierzchni: 0,03ha, 4KDW-2 ｦ o powierzchni: 

0,21ha, 5KDW-2 ｦ o powierzchni: 0,48ha i 6KDW-

2 ｦ o powierzchni: 0,64ha, z przeznaczeniem pod 

drogi o nastę”ujących ”arametrach: szeroko`ć 
w liniach rozgraniczających 8,0m, minimalna 
szeroko`ć jezdni ｦ 5,0m. 

2. źakazuje się lokalizowania na terenie drogi 
obiektów i urządzeL nie związanych z gos”odarką 
drogową oraz obsJugą ruchuŁ 
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3. Śo”uszcza się realizację zjazdów 
indywidualnych. 

§ 26. 1. Wyznacza się tereny komunikacji ｦ 

tereny dróg wewnętrznych ｦ oznaczone na rysunku 

planu symbolami: 1KDW-3 ｦ o powierzchni: 

0,10ha, 2KDW-3 ｦ o powierzchni: 0,08ha, 3KDW-3 ｦ 

o powierzchni: 0,11ha, 4KDW-3 ｦ o powierzchni: 

0,14ha, 5KDW-3 - o powierzchni: 0,11ha, 6KDW-3 ｦ 

o powierzchni: 0,22ha, 7KDW-3 ｦ o powierzchni: 

0,07ha, 8KDW-3 ｦ o powierzchni: 0,16ha, 9KDW-3 ｦ 

o powierzchni: 0,11ha, 10KDW-3 ｦ o powierzchni: 

0,08ha, 11KDW-3 ｦ o powierzchni: 0,08ha, 12KDW-

3 ｦ o powierzchni: 0,08ha, 13KDW-3 ｦ 

o powierzchni: 0,18ha, 14KDW-3 ｦ o powierzchni: 

0,09ha, 15KDW-3 ｦ o powierzchni: 0,16ha, 16KDW-

3 ｦ o powierzchni: 0,14ha, 17KDW-3 ｦ 

o powierzchni: 0,12ha i 18KDW-3 ｦ o powierzchni: 

0,13ha, z przeznaczeniem pod drogi o nastę”ujących 
”arametrach: szeroko`ć w liniach rozgraniczających 

6,0m, minimalna szeroko`ć jezdni ｦ 4,5m. 

2. źakazuje się lokalizowania na terenie drogi 
obiektów i urządzeL nie związanych z gos”odarką 
drogową oraz obsJugą ruchuŁ 

3. Śo”uszcza się realizację zjazdów 
indywidualnych. 

§ 27. 1. Wyznacza się tereny komunikacji ｦ 

tereny ciągów pieszo-jezdnych ｦ oznaczone na 

rysunku planu symbolami: 1KPJ ｦ o powierzchni: 

0,08ha, 2KPJ ｦ o powierzchni: 0,15ha, 3KPJ ｦ 

o powierzchni: 0,20ha, 4KPJ ｦ o powierzchni: 

0,19ha, 5KPJ ｦ o powierzchni: 0,11ha, 6KPJ ｦ 

o powierzchni: 0,06ha i 7KPJ ｦ o powierzchni: 

0,16ha, z ”rzeznaczeniem ”od ciągi ”ieszo-jezdne 

o szeroko`ci w liniach rozgraniczających ｦ 5,0m. 

2. źakazuje się lokalizowania na terenie ciągów 
pieszo-jezdnych obiektów i urządzeL nie związanych 
z gos”odarką drogową oraz obsJugą ruchu. 

3. Śo”uszcza się realizację zjazdów 
indywidualnych. 

§ 28. 1. Wyznacza się tereny komunikacji ｦ 

tereny par—ingów ｦ oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 1KP ｦ o powierzchni: 0,11ha, 2KP ｦ 

o powierzchni: 0,10ha, 3KP ｦ o powierzchni: 

0,38ha, 4KP ｦ o powierzchni: 0,19ha i 5KP ｦ 

o powierzchni: 0,11ha. 

2. źakazuje się lokalizowania obiektów 
i urządzeL nie związanych z obsJugą ruchuŁ 

3. Śo”uszcza się realizację zjazdów 
indywidualnych. 

4. Śo”uszcza się lokalizację zieleni urządzonej 
i elementów maJej architektury. 

§ 29. 1. Wyznacza się tereny infrastruktury 

technicznej ｦ gazownictwo ｦ oznaczone na rysunku 

planu symbolem 1G ｦ o powierzchni: 0,03ha, 

z ”rzeznaczeniem ”od urządzenia stacji redukcyjnej 
gazu. 

2. Ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania i obsJugi komunikacyjnej terenu: 

1)  ObsJuga komunikacyjna terenu z drogi zbiorczej 

(3KD-Z). 

2)  Śo”uszcza się ”rzebudowę istniejących 
budynków i budowli. 

3)  Śo”uszcza się lokalizację nowych obiektów 
kubaturowych dla ”rawidJowego 
funkcjonowania danego urządzenia oraz 

lokalizację ogrodzenia ograniczającego 
dostę”no`ć do włw urządzeLŁ 

4)  Teren nalewy zagos”odarować jako jedną 
dziaJkę budowlanąŁ 

5)  Uciąwliwo`ć obiektów na terenie oznaczonym 
symbolem G ”owinna zamknąć się w granicach 

terenu ”rzeznaczonego ”od wywej okre`loną 
funkcjęŁ 

§ 30. 1. Wyznacza się tereny infrastruktury 

technicznej ｦ wodociągi ｦ oznaczone na rysunku 

planu symbolami: 1W ｦ o powierzchni: 0,04ha i 2W ｦ 

o powierzchni: 0,17ha, z przeznaczeniem pod 

urządzenia wodociągoweŁ 

2. Ustala się nastę”ujące warunki 

zagospodarowania i obsJugi komunikacyjnej 
terenów 1W i 2W: 

1)  ObsJuga komunikacyjna terenów z sieci dróg 
zbiorczych (6KD-Z) i lokalnych (1KD-L). 

2)  Dla terenu 2W nieprzekraczalna linia zabudowy 

dla nowych budynków od krawędzi jezdni drogi 
zbiorczej (6KD-Z) ｦ 15,0m. 

3)  Śo”uszcza się lokalizację nowych obiektów 
kubaturowych dla ”rawidJowego 
funkcjonowania danego urządzeniaŁ 

4)  Nakazuje się ”ozostawienie minimum  
20% powierzchni terenu w postaci biologicznie 

czynnej. 

5)  Kawdy teren nalewy zagos”odarować jako jedną 
dziaJkę budowlanąŁ 

6)  Uciąwliwo`ć obiektów na terenach oznaczonych 
symbolami: 1W i 2W, ”owinna zamknąć się 
w granicach terenu ”rzeznaczonego ”od wywej 
okre`loną funkcjęŁ 

§ 31. 1. Wyznacza się tereny cmentarzy ｦ 

oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZC ｦ 

o powierzchni: 1,50ha i 2ZC ｦ o powierzchni: 1,43ha. 

1ZC - jest terenem ochrony konserwatorskiej ze 

względu na warto`ci historyczne i kulturowe. 

2. Ustala się nastę”ujące warunki 
zagospodarowania i obsJugi komunikacyjnej terenu: 

1)  ObsJuga komunikacyjna terenów z drogi 

zbiorczej (1KD-Z) i drogi dojazdowej (6KD-D). 

2)  ObsJuga w zakresie miejsc postojowych ｦ 

z terenów ”rzylegJych ”arkingów oznaczonych 
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symbolami: 2KP i 3KP oraz miejsc postojowych 

zlokalizowanych na obszarze oznaczonym 

symbolem 2ZC. 

3)  źasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody 
i krajobrazu kulturowego, dziedzictwa 

kulturowego, zabytków ｦ zgodnie z §7Ł 

4)  Warunki obsJugi w zakresie komunikacji 

i infrastruktury technicznej zgodnie z §5 i §6Ł 

5)  Nakazuje się ochronę i rewaloryzację 
istniejących, zabytkowych nagrobkówŁ 

6)  Teren nalewy zagos”odarować zgodnie 
z ”rze”isami dotyczącymi s”osobu urządzania 
cmentarzy. 

7)  Śo”uszcza się lokalizację ka”licy 
przedpogrzebowej, w zalewno`ci od ”otrzebŁ 

3. Ustala się nastę”ujące wymagania do 
zabudowy terenu: 

1)  źakazuje się wznoszenia ka”licy o wysoko`ci 
wywszej niw 15,0mŁ nie licząc wieLczących 
wiewyczek i krzywyŁ 

2)  źabudowę nalewy wkom”onować w krajobraz 

oraz dobrać formę zabudowy s”eJniającą 
wymogi konserwatorskie (zabudowa 

nawiązująca do historycznej zabudowy 

miejsca). 

3)  Nalewy zastosować ”okrycie dachu budynku 
z materiaJów nawiązujących do regionalnych 
tradycji lub z materiaJów imitujących formę 
i kolor tych materiaJówŁ 

4)  Nalewy zastosować w elewacjach naturalne 

materiaJy budowlane (drewno, kamieL) 
w kolorze naturalnym lub materiaJami 
nawiązującymi do nich, albo elementami tych 
materiaJów w s”osób nadający budynkom 
charakter lokalny. 

5)  Nalewy stosować dachy o kącie nachylenia od 
15° - 45°Ł Śo”uszcza się fragmenty dachów 
o charakterze Jukowym i o innym kącie 
nachylenia od wwŁ warto`ciŁ 

§ 32. 1. Wyznacza się tereny zieleni publicznej 

urządzone– ｦ oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 1ZP ｦ o powierzchni: 0,77ha, 2ZP ｦ 

o powierzchni: 0,19ha, 3ZP ｦ o powierzchni: 

0,21ha, 4ZP ｦ o powierzchni: 0,43ha, 5ZP ｦ 

o powierzchni: 0,07ha, 6ZP ｦ o powierzchni: 

0,07ha, 7ZP ｦ o powierzchni: 0,13ha, 8ZP ｦ 

o powierzchni: 1,29ha i 9ZP ｦ o powierzchni: 0,13ha. 

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 

do”uszcza się: 

1)  lokalizację ”arków i zieleLców o charakterze 

wypoczynkowym; 

2)  lokalizację obiektów i urządzeL maJej 
architektury sJuwących rekreacji 
i wypoczynkowi; 

3)  lokalizację ”laców zabaw dla dzieci, boisk 
rekreacyjnych; 

4)  uzu”eJnianie zieleni w dostosowaniu do 

warunków siedliskowych i rzeuby terenu; 

5)  na terenie 1źP do”uszcza się ”arkingi zielone 
i ”arkingi utwardzone dla ”otrzeb obsJugi terenu 
1USZ. 

§ 33. 1. Wyznacza się tereny zieleni korytarzy 

ekologicznych wzdJuw cieków wodnych ｦ oznaczone 

na rysunku planu symbolami: 1ZI ｦ o powierzchni: 

0,11ha, 2ZI ｦ o powierzchni: 0,10ha, 3ZI ｦ 

o powierzchni: 0,26ha, 4ZI ｦ o powierzchni: 

0,22ha, 5ZI ｦ o powierzchni: 0,16ha, 6ZI ｦ 

o powierzchni: 3,37ha, 7ZI ｦ o powierzchni: 

0,31ha, 8ZI ｦ o powierzchni: 0,20ha, 9ZI ｦ 

o powierzchni: 0,10ha, 10ZI ｦ o powierzchni: 0,07ha 

i 11ZI - o powierzchni: 0,07ha. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 

do”uszcza się: 

1)  uzu”eJnianie zieleni w dostosowaniu do 

warunków siedliskowych i rzeuby terenu; 

2)  lokalizację urządzeL infrastruktury turystycznej 
w ”ostaci: `ciewek i szlaków ”ieszych, 

rowerowych, deszczochronów oraz innych 
sJuwących tej funkcji; 

3. Na terenie, o którym mowa w ust.1 nie 

do”uszcza się grodzenia nieruchomo`ci ”rzylegJych do 
”owierzchni wód ”ublicznychŁ 

4. W obszarach ”odmokJych i zagrowonych 
zalaniem nalewy utrzymywać teren w formie porostu 

Jęgowego lub Jąk i pastwisk. 

§ 34. 1. Wyznacza się tereny lasów ｦ 

oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZL ｦ 

o powierzchni: 55,17ha, i 2ZL ｦ o powierzchni: 

5,83ha. 

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 

do”uszcza się lokalizację urządzeL infrastruktury 
turystycznej w ”ostaci: `ciewek i szlaków ”ieszych, 
rowerowych, deszczochronów, ambon widokowych 
oraz innych sJuwących tej funkcjiŁ 

§ 35. 1. Wyznacza się tereny zalesieL ｦ 

oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZLD ｦ 

o powierzchni: 0,73ha; 2ZLD ｦ o powierzchni: 

0,53ha; 3ZLD ｦ o powierzchni: 0,93ha i 4ZLD ｦ 

o ”owierzchni: 0,54ha, tjŁ uwytków rolnych 
z mowliwo`cią zalesieLŁ 

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 

do”uszcza się lokalizację urządzeL infrastruktury 
turystycznej w ”ostaci: `ciewek i szlaków ”ieszych, 
rowerowych, deszczochronów, ambon widokowych 
oraz innych sJuwących tej funkcjiŁ 

§ 36. 1. Wyznacza się tereny rolnicze ｦ 

oznaczone na rysunku planu symbolami: 1R ｦ 

o powierzchni: 6,17ha, 2R ｦ o powierzchni: 

2,48ha, 3R ｦ o powierzchni: 0,60ha, 4R ｦ 

o powierzchni: 7,60ha, 5R ｦ o powierzchni: 

5,92ha, 6R ｦ o powierzchni: 26,22ha, 7R ｦ 
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o powierzchni: 8,12ha, 8R ｦ o powierzchni: 

3,52ha, 9R ｦ o powierzchni: 38,08ha, 10R - 

o powierzchni: 1,41ha, 11R ｦ o powierzchni: 

4,32ha, 12R ｦ o powierzchni: 6,71ha, 13R - 

o powierzchni: 44,95ha, 14R ｦ o powierzchni: 

19,05ha, 15R ｦ o powierzchni: 0,63ha, 16R ｦ 

o powierzchni: 11,56ha, 17R ｦ o powierzchni: 

0,40ha, 18R ｦo powierzchni: 0,15ha, 19R ｦ 

o powierzchni: 2,01ha, 20R ｦ o powierzchni: 

0,59ha, 21R ｦ o powierzchni: 20,44ha, 22R ｦ 

o powierzchni: 6,67ha, 23R ｦ o powierzchni: 

0,84ha, 24R ｦ o powierzchni: 2,33ha, 25R ｦ 

o powierzchni: 3,62ha, 26R ｦ o powierzchni: 

50,57ha, 27R ｦ o powierzchni: 6,84ha, 28R - 

o powierzchni: 2,00ha, 29R ｦ o powierzchni: 

0,60ha, 30R ｦ o powierzchni: 1,94ha, 31R - 

o powierzchni: 0,69ha, 32R ｦ o powierzchni: 

8,15ha, 33R ｦ o powierzchni 11ha, 34R ｦ 

o powierzchni: 0,07ha, 35R ｦ o powierzchni: 

1,49ha, 36R ｦ o powierzchni: 2,75ha, 37R ｦ 

o powierzchni: 5,50ha i 38R ｦ o powierzchni: 0,41ha, 

z ”rzeznaczeniem ”od uwytkowanie rolnicze bez ”rawa 
zabudowy. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1 

do”uszcza się: 

1)  lokalizację sieci i urządzeL infrastruktury 
technicznej; 

2)  lokalizację dróg i dojazdów nieutwardzonych do 
”ól i lasów oraz do urządzeL infrastruktury 

technicznej; 

3)  lokalizowanie stawów rybnych do hodowli ryb 
karpiowatych o produkcji do 4t/ha powierzchni 

uwytkowej stawu i Jososiowatych o produkcji 

do 1t/ha i poborze wody do 1l/s. 

3. Na terenie okre`lonym w ustŁ1 zakazuje się: 

1)  zalesiania uwytków rolnych; 

2)  wyznaczania tras i organizacji rajdów 
motorowych i samochodowych; 

3)  lokalizowania wielkoobszarowych 

intensywnych u”raw ”rzemysJowych ”owywej 
100ha; 

4)  likwidowania zadrzewieL `ród”olnych 
i ”rzydrownych, jeweli nie wynikają z potrzeby 

ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia 

bez”ieczeLstwa ruchu drogowego; 

5)  likwidowania naturalnych, maJych zbiorników 
wodnych, ciągów drenawowych oraz obszarów 
wodno-bJotnychŁ 

§ 37. 1. Wyznacza się tereny wód 
powierzchniowych `ródlądowych ｦ oznaczone na 

rysunku planu symbolami: 1WS ｦ o powierzchni: 

0,04ha, 2WS ｦ o powierzchni: 0,16ha, 3WS ｦ 

o powierzchni: 0,08ha, 4WS ｦ o powierzchni: 

0,03ha, 5WS ｦ o powierzchni: 0,23ha, 6WS ｦ 

o powierzchni: 0,08ha, 7WS ｦ o powierzchni: 

0,04ha, 8WS ｦ o powierzchni: 0,92ha, 9WS ｦ 

o powierzchni: 1,95ha, 10WS ｦ o powierzchni: 

0,59ha, 11WS ｦ o powierzchni: 0,66ha, 12WS ｦ 

o powierzchni: 0,15ha, 13WS ｦ o powierzchni: 

0,02ha, 14WS ｦ o powierzchni: 0,07ha, 15WS ｦ 

o powierzchni: 0,07ha i 16WS ｦ o powierzchni: 

0,09ha. 

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 

do”uszcza się: 

1)  zagos”odarowanie związane z budową lub 
odbudową, utrzymaniem, remontem lub 
na”rawą urządzeL wodnych, w tym techniczne 

umocnienie brzegów i dna oraz inne roboty 

związane z ”o”rawą warunków ”rze”Jywu; 

2)  zagos”odarowanie związane z ochroną 
”rzeciw”owodziową i ”rzeciwosuwiskową; 

3)  budowę kJadek, ciągów infrastruktury 
technicznej. 

3. Na terenach, o których mowa w ust.1 

zakazuje się wszelkich dziaJaL niszczących naturalne 
uksztaJtowanie brzegów, za wyjątkiem tych które 
związane są z ochroną ”rzeciw”owodziową, 
”rzeciwosuwiskową lub związane są z budową lub 
odbudową, utrzymaniem, remontem lub na”rawą 
urządzeL wodnychŁ 

RozdziaJ IVŁ 

Ustalenia —oLcowe 

§ 38. Śo czasu ”odjęcia inwestycji 
projektowanych planem, tereny ”oszczególne 
”ozostają w dotychczasowym uwytkowaniuŁ 

§ 39. Ustala się jednorazową o”Jatę od wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci 30%Ł 

§ 40. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Wójtowi Gminy TarnowiecŁ 

§ 41. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiego 

 

 

PRźśWOŚNICźĄCY 

Rady gminy 

 

Tadeusz _mietana 

 

 

 

 

 

 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Podkar”ackiego Nr 79  - 7482 -  Poz. 1367 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Podkar”ackiego Nr 79  - 7483 -  Poz. 1368 
 

źaJącznik Nr 2 do UchwaJy Nr VIIIł61ł2011 

Rady Gminy Tarnowiec 

z dnia 27 kwietnia 2011 r. 

 

 

Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizac–i zapisanych  
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Wsi Tarnowiec ｦ Gmina Tarnowiec, 

inwestycji z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy  
oraz zasadach ich finansowania 

 

 

Stosownie do ”rze”isów artŁ 20 ustawy z dnia 

27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. Nr. 80 poz. 717 z ”óuniejszymi 
zmianami), ”o za”oznaniu się z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Tarnowiec ｦ Gmina Tarnowiec oraz z ”rognozą 
skutków finansowych uchwalenia niniejszego ”lanu, 
Rada Gminy w Tarnowcu ustala nastę”ujący s”osób 
realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy: 

1. W ramach za”ewnienia dostę”no`ci 
komunikacyjnej: 

-  budowę dróg lokalnych o symbolach 1KD-L ｦ 

2KD-L, o Jącznej ”owierzchni okoJo 7300 m2, 

w wysoko`ci okoJo 876 000 zJotych; 

-  budowę dróg dojazdowych o symbolach 1KD-D 

ｦ 6KD-D, o Jącznej ”owierzchni okoJo  
17 400 m2, w wysoko`ci okoJo 2 088 000 

zJotych; 

-  ”rzebudowę i budowę dróg wewnętrznych 
o symbolach: od 1KDW-1 do 6KDW-1, od 

1KDW-2 do 6KDW-2, od 1KDW-3 do 18KDW-3 

o Jącznej ”owierzchni okoJo 31 000 m2, 

w wysoko`ci okoJo 3 720 000 zJotych; 

-  ”rzebudowę i budowę ciągów ”ieszo-jezdnych 

o symbolach: od 1KPJ do 7KPJ o Jącznej 
”owierzchni okoJo 9 500 m2, w wysoko`ci 
okoJo 1 140 000 zJotych; 

-  ”rzebudowę i budowę ”arkingów oznaczonych 
symbolami: od 1KP do 5KP o Jącznej 
powierzchni: 8 900 m2, w wysoko`ci okoJo 
890 000 zJotych; 

2. W ramach ”ozostaJego uzbrojenia terenu: 

-  okoJo 3km wodociągu ”rzesyJowego 
o ”rzekroju 110mm x 60 000zJłkm =  
180 000zJ; 

-  okoJo 2km gJównego kolektora kanalizacji 
sanitarnej o ”rzekroju 200mm x 100 000zJłkm 
= 200 000zJ 

3. W ramach urządzania terenów ｦ dotyczy 

zieleni ”ublicznej ”rognozuje się: - okoJo  
49 700 m2 zieleni x 40 zJł m2 = 1 988 000zJŁ 

4. Iączny szacunkowy koszt realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, na 

obszarze ”lanu ”rawdo”odobnie osiągnie warto`ć 
okoJo 11 082 000zJŁ 

5. Realizacja zadaL wymienionych w § 2 będzie 
nastę”owaJa eta”ami w zalewno`ci od ”osiadanych 
`rodków finansowych 

6. Wskazuje się od”owiedzialnego za 
wykonanie zadaL z zakresu infrastruktury technicznej 

Wójta Gminy TarnowiecŁ 

7. Śo”uszcza się zmianę s”osobu finansowania 
wskazanych zadaL inwestycyjnych z innych uródeJŁ 
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ROźPORźĄŚźśNIś NR 2 

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W JA_Lś 

 z dnia 19 maja 2011 r. 

  
w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1ł2011 Powiatowego Le—arza Weterynarii 
w Ja`le w sprawie o—re`lenia obszaru zagrowonego w`cie—lizną zwierząt, sposobu  

–ego ozna—owania oraz na—azów i za—azów obowiązu–ących na tym obszarze 

 
Na podstawie art. 45 ust. 4 z dnia 11 marca 

2004 r. ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaunych zwierząt (ŚzŁ  
U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342, z ”óunŁ zmŁ) 

w związku z ustaniem zagrowenia wystą”ienia choroby 
zakaunej zwierząt 

zarządzam, co nastę”uje: 


