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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717, z pó�niejszymi zmianami) po stwier-
dzeniu zgodno�ci ustaleñ niniejszej uchwa³y ze Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Leszna zatwierdzonego uchwa³¹ nr XIX/210/2000 Rady
Miejskiej Leszna z dnia 9 marca 2000 roku, i jego zmianami
przyjêtymi uchwa³¹ nr XXXVIII/476/2006 Rady Miejskiej Lesz-
na z dnia 29 czerwca 2006 roku i uchwa³¹ nr XIX/215/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 roku oraz w
zwi¹zku z uchwa³¹ Nr XXXV/ 424/2006 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 2 lutego 2006 roku w sprawie przyst¹pienia do sporz¹-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go w rejonie ul. Szybowników, Woliñskiej i granic miasta
Leszna Rada Miejska Leszna uchwala co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Ustalenia ogólne.

§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie ul. Szybowników, Woliñskiej i granic
miasta Leszna, zwany dalej planem.

1) za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y jest rysunek planu
w skali 1:2000;

2) za³¹cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa³y jest rozstrzygniê-
cie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych;

3) za³¹cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwa³y jest rozstrzygniê-
cie o sposobie rozpatrzenia nieuwzglêdnionych uwag
wniesionych do projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego.

§2. 1. Ustaleniami planu objêto tereny wyznaczone w
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi tereny o ró¿nym
przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania oraz
granicami opracowania, których funkcje okre�lono poni¿ej:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczo-
ne symbolem MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopusz-
czeniem us³ug, oznaczone symbolem MN/U;

3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczo-
ne symbolem MW;
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z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ul. Szybowników, Woliñskiej i granic miasta Leszna

4) tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone symbolem U;

5) tereny zabudowy us³ugowej z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem U/MN;

6) tereny sportu i rekreacji, oznaczone symbolem US;

7) tereny rolnicze, oznaczone symbolem R;

8) tereny ogrodów dzia³kowych oznaczone symbolem ZD;

9) tereny zieleni innej, oznaczone symbolem ZI;

10) tereny zieleni urz¹dzonej, oznaczone symbolem ZP;

11) tereny wód powierzchniowych �ródl¹dowych, oznaczone
symbolem WS;

12) tereny ci¹gów pieszych, oznaczone symbolem CP;

13) tereny komunikacji lotniczej - lotnisko, oznaczone symbo-
lem KL;

14) tereny dróg publicznych - drogi g³ówne, oznaczone sym-
bolem KDG;

15) tereny dróg publicznych - drogi lokalne, oznaczone sym-
bolem KDL;

16) tereny dróg publicznych - drogi dojazdowe, oznaczone
symbolem KDD;

17) tereny dróg wewnêtrznych, oznaczone symbolem KDW;

2. Na terenach, dla których dopuszcza siê zabudowê
obiektami budowlanymi, dopuszcza siê sytuowanie urz¹dzeñ
towarzysz¹cych obiektom budowlanym oraz infrastruktury
technicznej, o ile nie jest to sprzeczne z innymi ustaleniami
planu;

3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu
s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objêtego planem miejscowym;

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

3) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) granice zespo³u pa³acowo-folwarcznego wpisanego do
rejestru zabytków;

6) szpaler drzew w ramach istniej¹cej funkcji;

7) obszar 1 strefy ochronnej urz¹dzeñ pomiarowych Stacji
Hydrologiczno-Meteorologicznej;

8) obszar 2 strefy ochronnej urz¹dzeñ pomiarowych Stacji
Hydrologiczno-Meteorologicznej;
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9) obszar 3 strefy ochronnej urz¹dzeñ pomiarowych Stacji
Hydrologiczno-Meteorologicznej;

10) magistrala wodoci¹gowa wraz ze stref¹ ochronn¹;

11) funkcje terenów oznaczone symbolem alfanumerycznymi;

12) istniej¹ce budynki;

13) obiekty wpisane do ewidencji zabytków;

14) docelowy zakaz bezpo�redniego po³¹czenia drogi dojaz-
dowej do g³ównych pasów drogi g³ównej;

15) docelowa realizacja w³¹czenia drogi dojazdowej do g³ów-
nego pasa ruchu drogi g³ównej jako skrzy¿owania tylko na
prawe skrêty;

16) obszar znajduj¹cy siê w powierzchni podej�cia o nachyle-
niu 1:30 do lotniska, gdzie wystêpuj¹ ograniczenia w
dopuszczalnej wysoko�ci obiektów budowlanych;

17) rzêdne okre�laj¹ce dopuszczaln¹ wysoko�æ budynków;

4. Pozosta³e oznaczenia graficzne na rysunku planu nie
s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu, stanowi¹c jedynie
informacjê.

§3. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) �przepisach szczególnych i odrêbnych� - nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikaj¹ce
z prawomocnych decyzji administracyjnych,

2) �uchwale� - nale¿y przez to rozumieæ niniejsza uchwa³ê;

3) �linii rozgraniczaj¹cej� - nale¿y przez to rozumieæ liniê
rozdzielaj¹c¹ tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych
zasadach zagospodarowania;

4) �obowi¹zuj¹cej linii zabudowy� - nale¿y przez to rozumieæ
liniê na której musi stan¹æ �ciana budynku. Poza obsza-
rem wyznaczonym przez obowi¹zuj¹ce linie zabudowy
dopuszcza siê realizacjê infrastruktury technicznej oraz
wykuszy, zadaszeñ wej�ciowych, ramp, podestów, tara-
sów bez podpiwniczenia, schodów i okapów;

5) �nieprzekraczalnej linii zabudowy� - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê ograniczaj¹ca obszar, na którym dopuszcza siê
wznoszenie budynków. Poza obszarem wyznaczonym przez
nieprzekraczalne linie zabudowy dopuszcza siê realizacjê
infrastruktury technicznej oraz wykuszy, zadaszeñ wej-
�ciowych, ramp, podestów, tarasów bez podpiwniczenia,
schodów i okapów;

6) ��cianie frontowej budynku� - nale¿y przez to rozumieæ
�cianê budynku, w której znajduje siê g³ówne wej�cie do
budynku

7) �powierzchni zabudowy� - nale¿y przez to rozumieæ ob-
szar zajêty przez budynek lub budynki, ograniczony ze-
wnêtrznym obrysem �cian zewnêtrznych;

8) �powierzchni u¿ytkowej budynku� - nale¿y przez to rozu-
mieæ sumê powierzchni liczonych w wewnêtrznym obry-
sie �cian wewnêtrznych wszystkich pomieszczeñ budynku
zgodnych z przeznaczeniem budynku i nie bêd¹cych po-
mieszczeniami gospodarczymi lub technicznymi,

9) �terenie� lub �terenie jednostki elementarnej� - nale¿y
przez to rozumieæ obszar o jednolitym sposobie u¿ytkowa-
nia i funkcji podstawowej, ograniczony liniami rozgrani-
czaj¹cymi, oznaczony na rysunku planu kolejnymi symbo-
lami alfanumerycznymi,

10) �strefie frontowej dzia³ki� - nale¿y przez to rozumieæ czê�æ
dzia³ki pomiêdzy frontem dzia³ki, a nieprzekraczaln¹ lub
obowi¹zuj¹c¹ lini¹ zabudowy;

11) �funkcji podstawowej� - nale¿y przez to rozumieæ przewa-
¿aj¹ce lub dominuj¹ce przeznaczenie terenu,

12) �funkcji uzupe³niaj¹cej� - nale¿y przez to rozumieæ dodat-
kowe przeznaczenie terenu nie koliduj¹ce z jego funkcj¹
podstawow¹ i nie zmieniaj¹ce generalnego charakteru
zagospodarowania terenu oraz warunków �rodowiska przy-
rodniczego i kulturowego,

13) �us³ugach wbudowanych� - nale¿y przez to rozumieæ
towarzysz¹c¹ dzia³alno�æ us³ugow¹ w budynku o miesz-
kaniowej funkcji podstawowej;

14) �drodze wewnêtrznej� - nale¿y przez to rozumieæ drogi
niezaliczane do ¿adnej kategorii dróg publicznych, w szcze-
gólno�ci dojazdy do obiektów u¿ytkowanych przez pod-
mioty prowadz¹ce dzia³alno�æ gospodarcz¹;

15) �drodze serwisowej� - nale¿y przez to rozumieæ drogi
niezaliczane do ¿adnej kategorii dróg publicznych, realizo-
wane w liniach rozgraniczaj¹cych dróg publicznych, za-
pewniaj¹ce dojazd do posesji, do których bezpo�redni
zjazd z drogi publicznej nie jest mo¿liwy;

16) �wysoko�ci budynku� - nale¿y przez to rozumieæ wymiar
mierzony od poziomu terenu przy najni¿ej po³o¿onym
wej�ciu do budynku do najwy¿ej po³o¿onej krawêdzi da-
chu (kalenicy) lub punktu zbiegu po³aci dachowych;

17) �wielkoformatowych no�nikach reklamowych� - nale¿y
przez to rozumieæ wolnostoj¹ce obiekty budowlane prze-
znaczone do ekspozycji reklam o powierzchni ekspozycji
przekraczaj¹cej 3 m2;

18) �terenach zieleni innej� - nale¿y przez to rozumieæ nie-
utwardzone, poro�niête ro�linno�ci¹ tereny inne ni¿ tere-
ny zieleni urz¹dzonej, stanowi¹ce obudowê biologiczn¹
Rowu Strzy¿ewickiego;

19) �obudowie biologicznej�- nale¿y przez to rozumieæ pas
terenu wraz ze znajduj¹c¹ siê tam ro�linno�ci¹, maj¹cy na
celu ochronê cieku wodnego -Rowu Strzy¿ewickiego oraz
umo¿liwiaj¹cy przemieszczanie siê ma³ych zwierz¹t;

20) �obiektach budowlanych trudno dostrzegalnych z powie-
trza�- nale¿y przez to rozumieæ napowietrzne linie, maszty,
wolno stoj¹ce anteny, s³upy o�wietleniowe, wielkoforma-
towe no�niki reklamowe.

ROZDZIA£ II

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania
poszczególnych terenów

§4. 1. Ustala siê teren komunikacji lotniczej -lotnisko,
oznaczony symbolem A-1KL;
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2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa i obiekty
zwi¹zane z lotniskiem i jego obs³ug¹;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: parkingi, zieleñ, ist-
niej¹ca zabudowa mieszkaniowa, drogi wewnêtrzne, obiek-
ty infrastruktury technicznej;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) prowadzona dzia³alno�æ nie mo¿e powodowaæ ponadnor-
matywnego oddzia³ywania na �rodowisko w zakresie
ha³asu, wibracji, emisji zanieczyszczeñ py³owych i gazo-
wych, zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchnio-
wych, promieniowania elektromagnetycznego itp. poza
granicami terenu, do którego inwestor posiada tytu³ praw-
ny;

2) G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 307
�Sandr Leszno� gromadz¹cego wody powierzchwowe w
czwartorzêdach utworach porowych, zagospodarowanie
terenu oraz realizowane inwestycje nie mog¹ naruszaæ
stanu tego zbiornika;

3) w przypadku lokalizacji na terenie jednostki elementarnej
obiektów podlegaj¹cych ochronie akustycznej nale¿y za-
stosowaæ rozwi¹zania techniczne zapewniaj¹ce w³a�ciwe,
okre�lone w przepisach odrêbnych warunki akustyczne w
tych obiektach;

4) dopuszcza siê lokalizowanie obiektów, urz¹dzeñ maj¹cych
na celu ograniczenie niekorzystnego oddzia³ywania lotni-
ska, na tereny s¹siednie, w tym szpalerów zieleni izolacyj-
nej i ekranów akustycznych;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce ustalenia:

1) teren jednostki elementarnej znajduje siê w granicach
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, gdzie
wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwi¹zane z pracami
ziemnymi nale¿y uzgodniæ z wojewódzkim konserwato-
rem zabytków, co do konieczno�ci prowadzenia ich pod
nadzorem archeologicznym;

2) na terenie jednostki elementarnej nie wystêpuj¹ zabytki
nieruchome wpisane do rejestru konserwatora zabytków,
ani te¿ figuruj¹ce w wykazie zabytków.

3) wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty
zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kul-
turowe podlegaj¹ ochronie prawnej i wymagaj¹ zg³osze-
nia w³a�ciwym s³u¿bom konserwatorskim;

5. W zakresie zasad kszta³towania przestrzeni publicz-
nych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) na terenie jednostki elementarnej dopuszcza siê wydzie-
lenie przestrzeni publicznej urz¹dzonej jako doj�cia piesze
i dojazdy, a tak¿e place publiczne i parkingi ogólnodostêp-
ne;

2) na obszarze przestrzeni publicznej dopuszcza siê lokaliza-
cjê obiektów ma³ej architektury i reklam;

3) na obszarze przestrzeni publicznej zakazuje siê lokalizacji
tymczasowych obiektów handlowych;

6. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê jak na rysunku
planu w odleg³o�ci:

a) 6 metrów od linii rozgraniczaj¹cej drogi g³ównej-
A17KDG;

b) 10 metrów od linii rozgraniczaj¹cej drogi g³ównej- A-
18KDG.;

c) 6 metrów od linii rozgraniczaj¹cej drogi dojazdowej- A-
21KDD;

2) wielko�æ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzch-
ni dzia³ki nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 0,5;

3) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu jednostki elementarnej nie mo¿e
byæ mniejszy ni¿ 0,3;

4) wprowadzane zmiany techniczne i eksploatacyjne na lot-
nisku, w tym przebudowa i budowa nowych obiektów
budowlanych, wymagaj¹ uzgodnienia z Prezesem Urzêdu
Lotnictwa Cywilnego;

5) ustala siê nakaz przechowywania odpadów biologicznych
w szczelnie zamkniêtych pojemnikach;

6) zakazuje siê hodowli ptactwa fruwaj¹cego;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania
terenów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuje na-
stêpuj¹ce ustalenie: czê�æ terenu jednostki elementarnej znaj-
duje siê w granicach obszaru 3 strefy ochronnej urz¹dzeñ
pomiarowych stacji Hydrologiczno- Meteorologicznej, gdzie
zakazuje siê wznoszenia zwartej zabudowy piêtrowej oraz
sadzenia drzew w zwartych zespo³ach;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuje zakaz wtórnych podzia-
³ów nieruchomo�ci;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) nale¿y zapewniæ doj�cia i dojazdy umo¿liwiaj¹ce dostêp
u¿ytkowników budynków do drogi publicznej;

2) zakazuje siê realizacji nowych wjazdów na teren jednostki
elementarnej z ul. Szybowników i Kosmonautów;

3) w przypadku dróg wewnêtrznych nie posiadaj¹cych kon-
tynuacji nale¿y zakoñczyæ je placem manewrowym do
zawracania o parametrach zgodnych z wymogami przepi-
sów odrêbnych;

4) nale¿y zapewniæ sta³e miejsca postojowe w ilo�ci co
najmniej jedno sta³e miejsce postojowe na jedno miejsce
pracy oraz dodatkowo co najmniej 20 miejsc parkingo-
wych;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia:
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1) zaopatrzenie w wodê nale¿y zapewniæ przy³¹czami wodo-
ci¹gowymi wpiêtymi do istniej¹cej i projektowanej roz-
dzielczej sieci wodoci¹gowej miasta Leszna, zgodnie z
przepisami odrêbnymi, na warunkach uzgodnionych z
zarz¹dc¹ sieci;

2) zakazuje siê budowy indywidualnych ujêæ wody pobiera-
j¹cych wody podziemne;

3) docelowo odprowadzenie �cieków komunalnych nale¿y
zapewniæ grawitacyjno-t³ocznym systemem kanalizacji sa-
nitarnej miasta Leszna, zgodnie z przepisami odrêbnymi,
na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹ sieci;

4) �cieki przemys³owe nale¿y przed odprowadzeniem do
kanalizacji sanitarnej oczy�ciæ we w³asnych urz¹dzeniach
oczyszczaj¹cych zlokalizowanych na terenie inwestora.

5) do czasu zapewnienia mo¿liwo�ci pod³¹czenia do sieci
kanalizacyjnej dopuszcza siê realizacjê zbiorników bezod-
p³ywowych na �cieki bytowe, które wywo¿one bêd¹ do
oczyszczalni �cieków;

6) wody opadowe z po³aci dachowych i nawierzchni utwar-
dzonych nale¿y zagospodarowaæ na terenie nieruchomo-
�ci lub odprowadziæ do istniej¹cej i projektowanej lokalnej
sieci kanalizacji deszczowej, na warunkach uzgodnionych
z zarz¹dc¹ sieci;

7) tereny, na których mo¿e doj�æ do zanieczyszczenia sub-
stancjami ropopochodnymi lub chemicznymi nale¿y utwar-
dziæ i skanalizowaæ, zanieczyszczenia tam powstaj¹ce winny
byæ zneutralizowane przed ich odprowadzeniem do kana-
lizacji deszczowej poprzez zainstalowanie odpowiednich
urz¹dzeñ dla separacji substancji ropopochodnych na
terenie inwestora.

8) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ nale¿y zapewniæ z
rozdzielczej sieci elektroenergetycznej �redniego i niskie-
go napiêcia zgodnie z warunkami technicznymi przy³¹cze-
nia wydanymi przez zarz¹dcê sieci;

9) zakazuje siê lokalizacji napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych wysokiego, �redniego i niskiego napiêcia;

10) dopuszcza siê realizacjê wbudowanych i wolnostoj¹cych
stacji transformatorowych;

11) zaopatrzenie w gaz nale¿y zapewniæ z rozbudowanej roz-
dzielczej sieci gazowej, na zasadach okre�lonych w Prawie
Energetycznym, po spe³nieniu warunków technicznych i
ekonomicznych przy³¹czenia;

12) w przypadku braku mo¿liwo�ci pod³¹czenia do lokalnej
sieci gazowej do czasu jej realizacji dopuszcza siê zasilanie
z butli lub instalacji zbiornikowej na gaz p³ynny.

13) zaopatrzenie w ciep³o nale¿y zapewniæ z indywidualnych
lub grupowych �róde³ zaopatrzenia w ciep³o;

14) w nowoprojektowanych kot³owniach do wytwarzania ener-
gii do celów grzewczych nale¿y stosowaæ paliwa p³ynne,
gazowe i sta³e charakteryzuj¹ce siê niskimi wska�nikami
emisji substancji do powietrza lub alternatywne �ród³a
energii;

15) dostêp do sieci telekomunikacyjnej zapewniæ kablow¹ lub
radiow¹ sieci¹ telekomunikacyjn¹;

16) zakazuje siê lokalizacji napowietrznych linii telekomunika-
cyjnych;

17) lokalizacjê masztów radiowo-telekomunikacyjnych i in-
nych obiektów budowlanych dopuszcza siê pod warun-
kiem uzyskania zgody, Prezesa Urzêdu Lotnictwa Cywilne-
go oraz z zastrze¿eniem, ¿e lokalizacjê obiektów budow-
lanych o wysoko�ci 50 metrów i wiêcej nale¿y dodatkowo
zg³osiæ w³a�ciwemu organowi nadzoru nad lotnictwem
wojskowym;

18) gospodarowanie odpadami nale¿y prowadziæ zgodnie z
obowi¹zuj¹cym �Planem gospodarki odpadami dla mia-
sta Leszna� oraz wymogami przepisów odrêbnych.

§5. 1. Ustala siê teren zabudowy us³ugowej z dopuszcze-
niem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony
symbolem A-2U/MN.

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa us³ugowa;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: zabudowa jednoro-
dzinna - wolnostoj¹ca, parkingi, zieleñ;

3) zakazuje siê lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów
handlowych;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) prowadzona dzia³alno�æ nie mo¿e powodowaæ ponadnor-
matywnego oddzia³ywania na �rodowisko w zakresie
ha³asu, wibracji, emisji zanieczyszczeñ py³owych i gazo-
wych, zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchnio-
wych, promieniowania elektromagnetycznego itp. poza
granicami terenu, do którego inwestor posiada tytu³ praw-
ny;

2) z uwagi na po³o¿enie w obrêbie G³ównego Zbiornika Wód
Podziemnych GZWP nr 307 �Sandr Leszno� gromadz¹ce-
go wody powierzchniowe w czwartorzêdowych utworach
porowych, zagospodarowanie terenu oraz realizowane
inwestycje nie mog¹ naruszaæ stanu tego zbiornika;

3) zakazuje siê przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-
waæ na �rodowisko, dla których ustalono obowi¹zek spo-
rz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko i dla
których sporz¹dzenie raportu jest obligatoryjne, z wyj¹t-
kiem inwestycji celu publicznego;

4) teren jednostki elementarnej stanowi podlegaj¹cy ochro-
nie akustycznej obszar przeznaczony na cele mieszkanio-
wo-us³ugowe, gdzie obowi¹zuj¹ dopuszczalne dla tego
rodzaju zagospodarowania poziomy ha³asu, okre�lone w
przepisach odrêbnych;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce ustalenia:

1) teren jednostki elementarnej znajduje siê w granicach
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, gdzie
wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwi¹zane z pracami
ziemnymi nale¿y uzgodniæ z wojewódzkim konserwato-
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rem zabytków, co do konieczno�ci prowadzenia ich pod
nadzorem archeologicznym;

2) na terenie jednostki elementarnej nie wystêpuj¹ zabytki
nieruchome wpisane do rejestru konserwatora zabytków,
ani te¿ figuruj¹ce w wykazie zabytków.

3) w przypadku wyst¹pienia zabytków i obiektów archeolo-
gicznych w trakcie robót ziemnych, wymagane jest pod-
jêcie ratowniczych badañ wykopaliskowych, za pozwole-
niem wojewódzkiego konserwatora zabytków;

5. W zakresie zasad kszta³towania przestrzeni publicz-
nych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) na terenie jednostki elementarnej dopuszcza siê wydzie-
lenie przestrzeni publicznej urz¹dzonej jako doj�cia piesze
i dojazdy, a tak¿e place publiczne;

2) na obszarze przestrzeni publicznej dopuszcza siê lokaliza-
cjê obiektów ma³ej architektury i reklam;

3) na obszarze przestrzeni publicznej zakazuje siê lokalizacji
tymczasowych obiektów handlowych;

4) zakazuje siê stosowania asfaltowych i bitumicznych na-
wierzchni placów i chodników;

6. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê jak na rysunku
planu w odleg³o�ci;

a) 10 metrów od linii rozgraniczaj¹cej projektowanej dro-
gi g³ównej - A-18KDG;

b) 8 metrów od linii rozgraniczaj¹cych i istniej¹cej projek-
towanej drogi dojazdowej-A-20KDD;

c) 6 metrów od linii rozgraniczaj¹cych i istniej¹cej projek-
towanej drogi dojazdowej-A-21 KDD;

2) zakazuje siê sadzenia drzew;

3) wielko�æ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzch-
ni dzia³ki nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 0,3

4) powierzchnia zabudowy pojedynczych obiektów us³ugo-
wych nie mo¿e przekraczaæ 500 m2;

5) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu wydzielonych dzia³ek nie mo¿e
byæ mniejszy ni¿ 0,5;

6) dopuszcza siê lokalizacjê wolnostoj¹cych gara¿y i budyn-
ków gospodarczych;

7) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 5 metrów,
przy czym wysoko�æ mierzona ³¹cznie z urz¹dzeniami
znajduj¹cymi siê na dachu, takimi jak anteny, wywietrzni-
ki, kominy czy reklamy, nie mo¿e przekroczyæ 6 metrów;

8) na obszarze znajduj¹cym siê w powierzchni podej�cia o
nachyleniu 1:30 do lotniska, obowi¹zuj¹ dodatkowe ogra-
niczenia, co do maksymalnej wysoko�ci budynków okre-
�lonej kolejnymi rzêdnymi naniesionymi na rysunku pla-
nu;

9) na obszarze znajduj¹cym siê w powierzchni podej�cia o
nachyleniu 1:30 do lotniska, obowi¹zuj¹ ograniczenia co
do maksymalnej wysoko�ci obiektów budowlanych trud-
no dostrzegalnych z powietrza, okre�lonej kolejnymi rzêd-
nymi naniesionymi na rysunku planu, pomniejszonej o 10
metrów;

10) ustala siê maksymaln¹ liczbê kondygnacji naziemnych na
jedn¹;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania
terenów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuj¹ na-
stêpuj¹ce ustalenia:

1) teren jednostki elementarnej znajduje siê w granicach
obszaru 2 strefy ochronnej urz¹dzeñ pomiarowych stacji
Hydrologiczno- Meteorologicznej, gdzie zabrania siê wzno-
szenia zabudowy piêtrowej, zwartej zabudowy jednoro-
dzinnej oraz sadzenia drzew;

2) w granicach terenu jednostki elementarnej znajduje siê
obszar 1 strefy ochronnej urz¹dzeñ pomiarowych stacji
Hydrologiczno- Meteorologicznej, gdzie obowi¹zuje zakaz
wznoszenia wszelkich obiektów budowlanych, oraz zakaz
sadzenia drzew i krzewów;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie:
ustala siê, wielko�æ nowo wydzielonej dzia³ki budowlanej nie
mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1000 m2;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) nale¿y zapewniæ doj�cia i dojazdy umo¿liwiaj¹ce dostêp
u¿ytkowników budynków do drogi publicznej;

2) nale¿y zapewniæ sta³e miejsca postojowe w ilo�ci co
najmniej jedno sta³e miejsce postojowe na jeden lokal
mieszkalny oraz dodatkowo jedno sta³e miejsce postojo-
we na ka¿de rozpoczête 50 m2 powierzchni us³ugowej;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia:

1) zaopatrzenie w wodê nale¿y zapewniæ przy³¹czami wodo-
ci¹gowymi wpiêtymi do istniej¹cej i projektowanej roz-
dzielczej sieci wodoci¹gowej miasta Leszna, zgodnie z
przepisami odrêbnymi, na warunkach uzgodnionych z
zarz¹dc¹ sieci;

2) zakazuje siê budowy indywidualnych ujêæ wody pobiera-
j¹cych wody podziemne;

3) docelowo odprowadzenie �cieków komunalnych nale¿y
zapewniæ grawitacyjno-t³ocznym systemem kanalizacji sa-
nitarnej miasta Leszna, zgodnie z przepisami odrêbnymi,
na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹ sieci;

4) �cieki przemys³owe nale¿y przed odprowadzeniem do
kanalizacji sanitarnej oczy�ciæ we w³asnych urz¹dzeniach
oczyszczaj¹cych zlokalizowanych na terenie inwestora.

5) do czasu zapewnienia mo¿liwo�ci pod³¹czenia do sieci
kanalizacyjnej dopuszcza siê realizacjê zbiorników bezod-
p³ywowych na �cieki bytowe, które wywo¿one bêd¹ do
oczyszczalni �cieków;
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6) wody opadowe z po³aci dachowych i nawierzchni utwar-
dzonych nale¿y zagospodarowaæ na terenie nieruchomo-
�ci, a ich nadmiar odprowadziæ do istniej¹cej i projekto-
wanej lokalnej sieci kanalizacji deszczowej lub do Rowu
Strzy¿ewickiego, na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹
sieci lub rowu;

7) tereny, na których mo¿e doj�æ do zanieczyszczenia sub-
stancjami ropopochodnymi lub chemicznymi nale¿y utwar-
dziæ i skanalizowaæ, zanieczyszczenia tam powstaj¹ce winny
byæ zneutralizowane przed ich odprowadzeniem do kana-
lizacji deszczowej poprzez zainstalowanie odpowiednich
urz¹dzeñ dla separacji substancji ropopochodnych na
terenie inwestora.

8) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ nale¿y zapewniæ z
rozdzielczej sieci elektroenergetycznej �redniego i niskie-
go napiêcia zgodnie z warunkami technicznymi przy³¹cze-
nia wydanymi przez zarz¹dcê sieci;

9) zakazuje siê lokalizacji napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych wysokiego, �redniego i niskiego napiêcia;

10) dopuszcza siê realizacjê wbudowanych i wolnostoj¹cych
stacji transformatorowych;

11) zaopatrzenie w gaz nale¿y zapewniæ z rozbudowanej roz-
dzielczej sieci gazowej, na zasadach okre�lonych w Prawie
Energetycznym, po spe³nieniu warunków technicznych i
ekonomicznych przy³¹czenia;

12) w przypadku braku mo¿liwo�ci pod³¹czenia do lokalnej
sieci gazowej do czasu jej realizacji dopuszcza siê zasilanie
z butli lub instalacji zbiornikowej na gaz p³ynny.

13) zakazuje siê na lokalizacji instalacji zbiornikowej gazu
propan/butan w strefie frontowej dzia³ki.

14) zaopatrzenie w ciep³o nale¿y zapewniæ z indywidualnych
lub grupowych �róde³ zaopatrzenia w ciep³o;

15) w nowoprojektowanych kot³owniach do wytwarzania ener-
gii do celów grzewczych nale¿y stosowaæ paliwa p³ynne,
gazowe i sta³e charakteryzuj¹ce siê niskimi wska�nikami
emisji substancji do powietrza lub alternatywne �ród³a
energii;

16) dostêp do sieci telekomunikacyjnej zapewniæ kablow¹ lub
radiow¹ sieci¹ telekomunikacyjn¹;

17) zakazuje siê lokalizacji napowietrznych linii telekomunika-
cyjnych;

18) zakazuje siê lokalizacji masztów radiowo-telekomunikacyj-
nych;

19) gospodarowanie odpadami nale¿y prowadziæ zgodnie z
obowi¹zuj¹cym �Planem gospodarki odpadami dla mia-
sta Leszna� oraz wymogami przepisów odrêbnych.

§6. 1. Ustala siê tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone
symbolami A-3U, A-4U;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenów: zabudowa us³ugo-
wa;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenów: parkingi, zieleñ.

3) zakazuje siê lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów
handlowych;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) prowadzona dzia³alno�æ nie mo¿e powodowaæ ponadnor-
matywnego oddzia³ywania na �rodowisko w zakresie
ha³asu, wibracji, emisji zanieczyszczeñ py³owych i gazo-
wych, zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchnio-
wych, promieniowania elektromagnetycznego itp. poza
granicami terenu, do którego inwestor posiada tytu³ praw-
ny;

2) z uwagi na po³o¿enie w obrêbie G³ównego Zbiornika Wód
Podziemnych GZWP nr 307 �Sandr Leszno� gromadz¹ce-
go wody powierzchniowe w czwartorzêdowych utworach
porowych, zagospodarowanie terenu oraz realizowane
inwestycje nie mog¹ naruszaæ stanu tego zbiornika;

3) zakazuje siê przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-
waæ na �rodowisko, dla których ustalono obowi¹zek spo-
rz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko i dla
których sporz¹dzenie raportu jest obligatoryjne, z wyj¹t-
kiem inwestycji celu publicznego;

4) w przypadku lokalizacji na terenie jednostki elementarnej
obiektów podlegaj¹cych ochronie akustycznej nale¿y za-
stosowaæ rozwi¹zania techniczne zapewniaj¹ce w³a�ciwe
warunki akustyczne w tych obiektach;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce ustalenia:

1) tereny jednostek elementarnych znajduj¹ siê w granicach
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, gdzie
wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwi¹zane z pracami
ziemnymi nale¿y uzgodniæ z wojewódzkim konserwato-
rem zabytków, co do konieczno�ci prowadzenia ich pod
nadzorem archeologicznym;

2) na terenach jednostek elementarnych nie wystêpuj¹ za-
bytki nieruchome wpisane do rejestru konserwatora za-
bytków, ani te¿ figuruj¹ce w wykazie zabytków;

3) w przypadku wyst¹pienia zabytków i obiektów archeolo-
gicznych w trakcie robót ziemnych, wymagane jest pod-
jêcie ratowniczych badañ wykopaliskowych, za pozwole-
niem wojewódzkiego konserwatora zabytków;

5. W zakresie zasad kszta³towania przestrzeni publicz-
nych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) na terenach jednostek elementarnych dopuszcza siê wy-
dzielenie przestrzeni publicznej urz¹dzonej jako doj�cia
piesze i dojazdy, a tak¿e place publiczne;

2) na obszarze przestrzeni publicznej dopuszcza siê lokaliza-
cjê obiektów ma³ej architektury;

3) na obszarze przestrzeni publicznej zakazuje siê lokalizacji
tymczasowych obiektów handlowych;

4) zakazuje siê stosowania asfaltowych i bitumicznych na-
wierzchni placów i chodników;
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6. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê jak na rysunku
planu w odleg³o�ci:

a) 10 metrów od linii rozgraniczaj¹cej projektowanej drogi
g³ównej A-18KDG;

b) 8 metrów od linii rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych;

c) 6 metrów od granicy z terenem jednostki A-29ZI oraz z
granic¹ gminy �wiêciechowa;

2) zakazuje siê sadzenia drzew;

3) wielko�æ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzch-
ni terenu dzia³ki nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 0,3;

4) powierzchnia zabudowy pojedynczych obiektów us³ugo-
wych nie mo¿e przekraczaæ 400 m2;

5) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni dzia³ki nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 0,5;

6) dopuszcza siê lokalizacjê wolnostoj¹cych gara¿y i budyn-
ków gospodarczych;

7) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 5 metrów,
przy czym wysoko�æ mierzona ³¹cznie z urz¹dzeniami
znajduj¹cymi siê na dachu takimi jak anteny, wywietrzniki,
kominy czy reklamy, nie mo¿e przekroczyæ 6 metrów;

8) na obszarze znajduj¹cym siê w powierzchni podej�cia o
nachyleniu 1:30 do lotniska, obowi¹zuj¹ dodatkowe ogra-
niczenia, co do maksymalnej wysoko�ci budynków okre-
�lonej kolejnymi rzêdnymi naniesionymi na rysunku pla-
nu;

9) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ pozosta³ych obiektów
budowlanych na 6 metrów;

10) na obszarze znajduj¹cym siê w powierzchni podej�cia o
nachyleniu 1:30 do lotniska, obowi¹zuj¹ dodatkowe ogra-
niczenia co do maksymalnej wysoko�ci obiektów budow-
lanych trudno dostrzegalnych z powietrza, okre�lonej
kolejnymi rzêdnymi naniesionymi na rysunku planu, po-
mniejszonej o 10 metrów;

11) ustala siê maksymaln¹ liczbê kondygnacji naziemnych na
jedn¹;

12) dachy budynków nale¿y realizowaæ jako p³askie, dwuspa-
dowe lub wielospadowe;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania
terenów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuje na-
stêpuj¹ce ustalenie: tereny jednostek elementarnych znajduj¹
siê w granicach obszaru 2 strefy ochronnej urz¹dzeñ pomia-
rowych stacji Hydrologiczno- Meteorologicznej, gdzie zabra-
nia siê wznoszenia zabudowy piêtrowej, zwartej zabudowy
jednorodzinnej oraz sadzenia drzew;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie:
ustala siê, ¿e wielko�æ nowo wydzielonej dzia³ki budowlanej
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1000 m2;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) nale¿y zapewniæ doj�cia i dojazdy umo¿liwiaj¹ce dostêp
u¿ytkowników do drogi publicznej;

2) nale¿y zapewniæ sta³e miejsca postojowe w ilo�ci co
najmniej jedno sta³e miejsce postojowe na ka¿de rozpo-
czête 50 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug;

3) zakazuje siê realizacji wjazdów na teren jednostki elemen-
tarnej z drogi g³ównej;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia:

1) zaopatrzenie w wodê nale¿y zapewniæ przy³¹czami wodo-
ci¹gowymi wpiêtymi do istniej¹cej i projektowanej roz-
dzielczej sieci wodoci¹gowej miasta Leszna, zgodnie z
przepisami odrêbnymi, na warunkach uzgodnionych z
zarz¹dc¹ sieci;

2) zakazuje siê budowy indywidualnych ujêæ wody pobiera-
j¹cych wody podziemne;

3) docelowo odprowadzenie �cieków komunalnych nale¿y
zapewniæ grawitacyjno-t³ocznym systemem kanalizacji sa-
nitarnej miasta Leszna, zgodnie z przepisami odrêbnymi,
na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹ sieci;

4) �cieki przemys³owe nale¿y przed odprowadzeniem do
kanalizacji sanitarnej oczy�ciæ we w³asnych urz¹dzeniach
oczyszczaj¹cych zlokalizowanych na terenie inwestora;

5) do czasu zapewnienia mo¿liwo�ci pod³¹czenia do sieci
kanalizacyjnej dopuszcza siê realizacjê zbiorników bezod-
p³ywowych na �cieki bytowe, które wywo¿one bêd¹ do
oczyszczalni �cieków;

6) wody opadowe z po³aci dachowych i nawierzchni utwar-
dzonych nale¿y zagospodarowaæ na terenie nieruchomo-
�ci, a ich nadmiar odprowadziæ do istniej¹cej i projekto-
wanej lokalnej sieci kanalizacji deszczowej lub do Rowu
Strzy¿ewickiego, na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹
sieci lub rowu;

7) tereny, na których mo¿e doj�æ do zanieczyszczenia sub-
stancjami ropopochodnymi lub chemicznymi nale¿y utwar-
dziæ i skanalizowaæ, zanieczyszczenia tam powstaj¹ce winny
byæ zneutralizowane przed ich odprowadzeniem do kana-
lizacji deszczowej poprzez zainstalowanie odpowiednich
urz¹dzeñ dla separacji substancji ropopochodnych na
terenie inwestora;

8) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ nale¿y zapewniæ z
rozdzielczej sieci elektroenergetycznej �redniego i niskie-
go napiêcia zgodnie z warunkami technicznymi przy³¹cze-
nia wydanymi przez zarz¹dcê sieci;

9) zakazuje siê lokalizacji napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych wysokiego, �redniego i niskiego napiêcia;

10) dopuszcza siê realizacjê wbudowanych i wolnostoj¹cych
stacji transformatorowych;

11) zaopatrzenie w gaz nale¿y zapewniæ z rozbudowanej roz-
dzielczej sieci gazowej, na zasadach okre�lonych w Prawie
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Energetycznym, po spe³nieniu warunków technicznych i
ekonomicznych przy³¹czenia;

12) w przypadku braku mo¿liwo�ci pod³¹czenia do lokalnej
sieci gazowej do czasu jej realizacji dopuszcza siê zasilanie
z butli lub instalacji zbiornikowej na gaz p³ynny;

13) zakazuje siê na lokalizacji instalacji zbiornikowej gazu
propan/butan w strefie frontowej dzia³ki;

14) zaopatrzenie w ciep³o nale¿y zapewniæ z indywidualnych
lub grupowych �róde³ zaopatrzenia w ciep³o;

15) w nowoprojektowanych kot³owniach do wytwarzania ener-
gii do celów grzewczych nale¿y stosowaæ paliwa p³ynne,
gazowe i sta³e charakteryzuj¹ce siê niskimi wska�nikami
emisji substancji do powietrza lub alternatywne �ród³a
energii;

16) dostêp do sieci telekomunikacyjnej zapewniæ kablow¹ lub
radiow¹ sieci¹ telekomunikacyjn¹;

17) zakazuje siê lokalizacji napowietrznych linii telekomunika-
cyjnych;

18) zakazuje siê lokalizacji masztów radiowo-telekomunikacyj-
nych;

19) gospodarowanie odpadami nale¿y prowadziæ zgodnie z
obowi¹zuj¹cym �Planem gospodarki odpadami dla mia-
sta Leszna� oraz wymogami przepisów odrêbnych.

§7. 1. Ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej z dopuszczeniem us³ug, oznaczone symbolami A-
5MN/U, A-6MN/U, A-7MN/U, A-8MN/U;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenów: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna - wolnostoj¹ca, bli�niacza lub szere-
gowa;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenów: zabudowa us³ugo-
wa wbudowana i wolnostoj¹ca;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) prowadzona dzia³alno�æ nie mo¿e powodowaæ ponadnor-
matywnego oddzia³ywania na �rodowisko w zakresie
ha³asu, wibracji, emisji zanieczyszczeñ py³owych i gazo-
wych, zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchnio-
wych, promieniowania elektromagnetycznego itp. poza
granicami terenu, do którego inwestor posiada tytu³ praw-
ny;

2) z uwagi na po³o¿enie w obrêbie G³ównego Zbiornika Wód
Podziemnych GZWP nr 307 �Sandr Leszno� gromadz¹ce-
go wody powierzchniowe w czwartorzêdowych utworach
porowych, zagospodarowanie terenu oraz realizowane
inwestycje nie mog¹ naruszaæ stanu tego zbiornika;

3) zakazuje siê przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-
waæ na �rodowisko, dla których ustalono obowi¹zek spo-
rz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko i dla
których sporz¹dzenie raportu jest obligatoryjne, z wyj¹t-
kiem inwestycji celu publicznego;

4) teren jednostki elementarnej stanowi podlegaj¹cy ochro-
nie akustycznej obszar przeznaczony na cele mieszkanio-
wo-us³ugowe, gdzie obowi¹zuj¹ dopuszczalne dla tego
rodzaju zagospodarowania poziomy ha³asu, okre�lone w
przepisach odrêbnych;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce ustalenia:

1) teren jednostki elementarnej A-8MN/U znajduje siê w
granicach zespo³u dworsko-folwarcznego objêtego ochron¹
wpisanego do rejestru zabytków na podstawie prawo-
mocnej decyzji konserwatorskiej z dnia 29 czerwca 1991
r., nr rejestru 1216A;

2) lokalizacje nowych obiektów, wyburzenia obiektów istnie-
j¹cych, podzia³y dzia³ek, planowane na terenie dawnego
Folwarku -w granicach zespo³u wpisanego do rejestru
zabytków - wymagaj¹ uzyskania zgody wojewódzkiego
konserwatora zabytków.

3) na terenie jednostki elementarnej A-7MN/U czê�ciowo
zlokalizowany jest obiekt objêty ochron¹, znajduj¹cy siê w
ewidencji zabytków -budynek mieszkalno-us³ugowy, ul.
Szybowników 22;

4) w odniesieniu do obiektu objêtego ochron¹ znajduj¹cego
siê w ewidencji zabytków obwi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustale-
nia:

a) zakazuje siê: wyburzania, zmiany formy elewacji fron-
towej, rozbudowy i nadbudowy od strony elewacji
frontowej, zmiany formy dachu,

b) w przypadku rozbudowy lub nadbudowy (pozosta³ych
elewacji) nale¿y zharmonizowaæ, pod wzglêdem wy-
gl¹du, projektowane czê�ci z partiami istniej¹cymi,

c) przy planowanych pracach konserwatorskich, restau-
ratorskich, rewaloryzacyjnych lub budowlanych w/w
obiektów lub ich czê�ci obowi¹zuje utrzymanie i na-
wi¹zanie do oryginalnego, historycznego wygl¹du ele-
wacji;

5) tereny jednostek elementarnych znajduj¹ siê w granicach
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, gdzie
wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwi¹zane z pracami
ziemnymi nale¿y uzgodniæ z wojewódzkim konserwato-
rem zabytków, co do konieczno�ci prowadzenia ich pod
nadzorem archeologicznym;

6) w przypadku wyst¹pienia zabytków i obiektów archeolo-
gicznych w trakcie robót ziemnych, wymagane jest pod-
jêcie ratowniczych badañ wykopaliskowych, za pozwole-
niem wojewódzkiego konserwatora zabytków;

5. W zakresie zasad kszta³towania przestrzeni publicz-
nych obowi¹zuje zakaz realizacji ogrodzeñ z prefabrykowa-
nych elementów betonowych i ¿elbetowych od strony drogi
publicznej obs³uguj¹cej dzia³kê.

6. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
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1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê jak na rysunku
planu w odleg³o�ci;

a) 8 metrów od linii rozgraniczaj¹cych dróg g³ównych A-
17KDG i A-18KDG;

b) 6 metrów od linii rozgraniczaj¹cych istniej¹cych i pro-
jektowanych dróg dojazdowych;

c) 6 metrów od linii rozgraniczaj¹cych terenu A-33WS
(Rowu Strzy¿ewickiego).

2) wielko�æ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzch-
ni dzia³ki nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 0,4;

3) w przypadku lokalizacji us³ug w budynku wielko�æ po-
wierzchni u¿ytkowej us³ugowej nie mo¿e przekroczyæ wiel-
ko�ci powierzchni u¿ytkowej mieszkaniowej;

4) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu wydzielonych dzia³ek nie mo¿e
byæ mniejszy ni¿ 0,4;

5) zakazuje siê wykonywania ogrodzeñ oraz nasadzenia zie-
leni¹ �rednia i wysok¹ w pasie konserwacyjnym o szero-
ko�ci 3 metrów od górnej krawêdzi skarpy cieku wodnego
(Rów Strzy¿ewicki), s¹siaduj¹cego z jednostkami elemen-
tarnymi A-5MN/U, A-6MN/U, A-7MN/U;

6) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 9 metrów,
przy czym wysoko�æ mierzona ³¹cznie z urz¹dzeniami
znajduj¹cymi siê na dachu takimi jak anteny, wywietrzniki,
kominy czy reklamy, nie mo¿e przekroczyæ 10 metrów;

7) zakazuje siê sadzenia gatunków drzew, których wysoko�æ
przekracza 10 metrów;

8) ustala siê maksymaln¹ liczbê kondygnacji naziemnych na
jedn¹+ poddasze u¿ytkowe w stromym dachu;

9) ustala siê obowi¹zek realizacji budynków z dwuspado-
wym lub wielospadowym dachem, o nachyleniu po³aci od
30° do 55°;

10) ustala siê pokrycie dachów budynków z dachówki cera-
micznej lub z materia³u dachówkopodobnego o kolorze
naturalnej ceramiki budowlanej;

11) w granicach dzia³ki budowlanej pokrycie i uk³ad dachu
nowo realizowanych budynków i rozbudowywanych czê-
�ci budynków powinny nawi¹zywaæ spadkiem, kolorem
oraz materia³em do dachu budynku g³ównego;

12) ustala siê zakaz stosowania zewnêtrznych ok³adzin elewa-
cji z tworzyw sztucznych (np. siding);

13) dla istniej¹cych budynków znajduj¹cych siê w ca³o�ci lub
w czê�ci w obszarze wyznaczonym przez nieprzekraczalne
linie zabudowy zezwala siê na remont, zmianê sposobu
u¿ytkowania, przebudowê i rozbudowê zgodnie z warun-
kami ustalonymi dla niniejszych jednostek elementar-
nych;

14) dla istniej¹cych budynków znajduj¹cych siê w ca³o�ci
poza obszarem wyznaczonym przez nieprzekraczalne linie
zabudowy zezwala siê na remont, zmianê sposobu u¿yt-
kowania oraz przebudowê nie zwiêkszaj¹c¹ powierzchni
zabudowy budynku;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania
terenów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuje na-
stêpuj¹ce ustalenie: tereny jednostek elementarnych znajduj¹
siê w granicach obszaru 3 strefy ochronnej urz¹dzeñ pomia-
rowych stacji Hydrologiczno- Meteorologicznej, gdzie zakazu-
je siê wznoszenia zwartej zabudowy piêtrowej oraz sadzenia
drzew w zwartych zespo³ach.

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) ustala siê, ¿e wielko�æ nowo wydzielonej dzia³ki budow-
lanej pod zabudowê jednorodzinn¹ - wolnostoj¹c¹ nie
mo¿e byæ mniejsza ni¿ 600 m2;

2) ustala siê, ¿e wielko�æ nowo wydzielonej dzia³ki budow-
lanej pod zabudowê jednorodzinn¹ - bli�niacz¹ nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ 300 m2;

3) ustala siê, ¿e wielko�æ nowo wydzielonej dzia³ki budow-
lanej pod zabudowê jednorodzinn¹ - szeregow¹ nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ 200 m2;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) na terenie ka¿dej dzia³ki z budynkiem mieszkalnym nale¿y
zapewniæ co najmniej dwa sta³e miejsca postojowe, a w
przypadku lokalizacji us³ug, dodatkowo co najmniej jedno
sta³e miejsce postojowe na ka¿de rozpoczête 50 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej us³ug;

2) zakazuje siê realizacji nowych wjazdów bezpo�rednio z
jezdni dróg g³ównych A-17KDG i A-18KDG;

3) dopuszcza siê lokalizacje wjazdów i zjazdów z dróg serwi-
sowych realizowanych w ramach jednostek A-17KDG i A-
18KDG;

4) w przypadku dzia³ek wydzielanych w g³êbi terenu, nie
posiadaj¹cych bezpo�redniego dostêpu do drogi publicz-
nej, nale¿y zapewniæ dojazd wydzielon¹ drog¹ wewnêtrzn¹
o minimalnej szeroko�ci 5 metrów w liniach rozgranicza-
j¹cych;

5) w przypadku dróg wewnêtrznych nie posiadaj¹cych kon-
tynuacji nale¿y zakoñczyæ je placem manewrowym do
zawracania o parametrach zgodnych z wymogami przepi-
sów odrêbnych;

6) dopuszcza siê inny ni¿ proponowany na rysunku planu
uk³ad dróg wewnêtrznych;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia:

1) zaopatrzenie w wodê nale¿y zapewniæ przy³¹czami wodo-
ci¹gowymi wpiêtymi do istniej¹cej i projektowanej roz-
dzielczej sieci wodoci¹gowej miasta Leszna, zgodnie z
przepisami odrêbnymi, na warunkach uzgodnionych z
zarz¹dc¹ sieci;

2) zakazuje siê budowy indywidualnych ujêæ wody pobiera-
j¹cych wody podziemne;

3) docelowo odprowadzenie �cieków komunalnych nale¿y
zapewniæ grawitacyjno-t³ocznym systemem kanalizacji sa-
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nitarnej miasta Leszna, zgodnie z przepisami odrêbnymi,
na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹ sieci;

4) �cieki przemys³owe nale¿y przed odprowadzeniem do
kanalizacji sanitarnej oczy�ciæ we w³asnych urz¹dzeniach
oczyszczaj¹cych zlokalizowanych na terenie inwestora.

5) do czasu zapewnienia mo¿liwo�ci pod³¹czenia do sieci
kanalizacyjnej dopuszcza siê realizacjê zbiorników bezod-
p³ywowych na �cieki bytowe, które wywo¿one bêd¹ do
oczyszczalni �cieków;

6) wody opadowe z po³aci dachowych i nawierzchni utwar-
dzonych nale¿y zagospodarowaæ na terenie nieruchomo-
�ci, a ich nadmiar odprowadziæ do istniej¹cej i projekto-
wanej lokalnej sieci kanalizacji deszczowej lub do Rowu
Strzy¿ewickiego, na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹
sieci lub rowu;

7) tereny, na których mo¿e doj�æ do zanieczyszczenia sub-
stancjami ropopochodnymi lub chemicznymi nale¿y utwar-
dziæ i skanalizowaæ, zanieczyszczenia tam powstaj¹ce winny
byæ zneutralizowane przed ich odprowadzeniem do kana-
lizacji deszczowej poprzez zainstalowanie odpowiednich
urz¹dzeñ dla separacji substancji ropopochodnych na
terenie inwestora;

8) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ nale¿y zapewniæ z
rozdzielczej sieci elektroenergetycznej �redniego i niskie-
go napiêcia zgodnie z warunkami technicznymi przy³¹cze-
nia wydanymi przez zarz¹dcê sieci;

9) zakazuje siê lokalizacji napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych wysokiego, �redniego i niskiego napiêcia;

10) docelowo nakazuje siê prze³o¿enie (skablowanie) istniej¹-
cych napowietrznych sieci elektroenergetycznych;

11) do czasu docelowej przebudowy napowietrznych linii �red-
niego napiêcia, w zagospodarowaniu pasa terenu wzd³u¿
napowietrznych linii �redniego napiêcia nale¿y uwzglêd-
niæ strefy kontrolowane wzd³u¿ przewodów, wyznaczane
przez zarz¹dcê sieci zgodnie z przepisami odrêbnymi;

12) dopuszcza siê realizacjê wbudowanych i wolnostoj¹cych
stacji transformatorowych;

13) zaopatrzenie w gaz nale¿y zapewniæ z rozbudowanej roz-
dzielczej sieci gazowej, na zasadach okre�lonych w Prawie
Energetycznym, po spe³nieniu warunków technicznych i
ekonomicznych przy³¹czenia;

14) w przypadku braku mo¿liwo�ci pod³¹czenia do lokalnej
sieci gazowej do czasu jej realizacji dopuszcza siê zasilanie
z butli lub instalacji zbiornikowej na gaz p³ynny;

15) zakazuje siê na lokalizacji instalacji zbiornikowej gazu
propan/butan w strefie frontowej dzia³ki;

16) zaopatrzenie w ciep³o nale¿y zapewniæ z indywidualnych
lub grupowych �róde³ zaopatrzenia w ciep³o;

17) w nowoprojektowanych kot³owniach do wytwarzania ener-
gii do celów grzewczych nale¿y stosowaæ paliwa p³ynne,
gazowe i sta³e charakteryzuj¹ce siê niskimi wska�nikami
emisji substancji do powietrza lub alternatywne �ród³a
energii;

18) dostêp do sieci telekomunikacyjnej zapewniæ kablow¹ lub
radiow¹ sieci¹ telekomunikacyjn¹;

19) zakazuje siê lokalizacji napowietrznych linii telekomunika-
cyjnych;

20) zakazuje siê lokalizacji masztów radiowo-telekomunikacyj-
nych;

21) gospodarowanie odpadami nale¿y prowadziæ zgodnie z
obowi¹zuj¹cym �Planem gospodarki odpadami dla mia-
sta Leszna� oraz wymogami przepisów odrêbnych.

§8. 1. Ustala siê teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony sym-
bolem A-9ZP;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: park, zbiornik wodny

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: ci¹g pieszo-jezdny,
�cie¿ki piesze i rowerowe;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) z uwagi na po³o¿enie terenu w obrêbie G³ównego Zbior-
nika Wód Podziemnych GZWP nr 307 �Sandr Leszno�
gromadz¹cego wody powierzchniowe w czwartorzêdo-
wych utworach porowych, zagospodarowanie terenu oraz
realizowane inwestycje nie mog¹ naruszaæ stanu tego
zbiornika;

2) teren jednostki elementarnej stanowi podlegaj¹cy ochro-
nie akustycznej obszar przeznaczony na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, gdzie obowi¹zuj¹ dopuszczalne dla tego
rodzaju zagospodarowania poziomy ha³asu, okre�lone w
przepisach odrêbnych;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce ustalenia:

1) teren jednostki elementarnej znajduje siê w granicach
zespo³u dworsko-folwarcznego objêtego ochron¹ wpisa-
nego do rejestru zabytków na podstawie prawomocnej
decyzji konserwatorskiej z dnia 29 czerwca 1991 r., nr
rejestru 1216A;

2) lokalizacje nowych obiektów, wyburzenia obiektów istnie-
j¹cych, podzia³y dzia³ek, planowane na terenie dawnego
Folwarku -w granicach zespo³u wpisanego do rejestru
zabytków - wymagaj¹ uzyskania zgody wojewódzkiego
konserwatora zabytków.

3) teren jednostki elementarnej znajduje siê w granicach
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, gdzie
wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwi¹zane z pracami
ziemnymi nale¿y uzgodniæ z wojewódzkim konserwato-
rem zabytków, co do konieczno�ci prowadzenia ich pod
nadzorem archeologicznym;

4) w przypadku wyst¹pienia zabytków i obiektów archeolo-
gicznych w trakcie robót ziemnych, wymagane jest pod-
jêcie ratowniczych badañ wykopaliskowych, za pozwole-
niem wojewódzkiego konserwatora zabytków;
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5. W zakresie zasad kszta³towania przestrzeni publicz-
nych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) teren jednostki elementarnej stanowi obszar przestrzeni
publicznej,

2) zakazuje siê realizacji no�ników reklamowych;

3) dopuszcza siê realizacje obiektów ma³ej architektury;

4) ustala siê zakaz realizacji ogrodzeñ z prefabrykowanych
elementów betonowych i ¿elbetowych;

6. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenie:

1) zakazuje siê wykonywania ogrodzeñ oraz nasadzenia zie-
leni¹ �rednia i wysok¹ w pasie konserwacyjnym o szero-
ko�ci 3 metrów od górnej krawêdzi skarpy cieku wodnego
(Rów Strzy¿ewicki), s¹siaduj¹cego z niniejsz¹ jednostk¹
elementarn¹;

2) zakazuje siê realizacji budynków;

3) zakazuje siê sadzenia gatunków drzew, których wysoko�æ
przekracza 12 metrów;

4) dopuszcza siê wykorzystanie istniej¹cego zbiornika jako
zbiornika retencyjnego;

5) dopuszcza siê realizacjê �cie¿ek pieszych i rowerowych;

6) dopuszcza siê wyposa¿enie terenu w urz¹dzenia s³u¿¹ce
rekreacji;

7) obowi¹zuje zachowanie istniej¹cego drzewostanu oraz
zakaz sadzenia drzew w zwartych zespo³ach;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania
terenów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuje na-
stêpuj¹ce ustalenie: teren jednostki elementarnej znajduje siê
w granicach obszaru 3 strefy ochronnej urz¹dzeñ pomiaro-
wych stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej, gdzie zakazuje
siê wznoszenia zwartej zabudowy piêtrowej oraz sadzenia
drzew w zwartych zespo³ach;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuje zakaz wtórnych podzia-
³ów nieruchomo�ci;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) zakazuje siê lokalizacji miejsc parkingowych;

2) dopuszcza siê realizacjê drogi wewnêtrznej, jak na rysun-
ku planu;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia:

1) dopuszcza siê lokalizacje podziemnych sieci i podziem-
nych obiektów infrastruktury technicznej o ile nie bêdzie
to powodowaæ kolizji z funkcj¹ podstawow¹ terenu;

2) nie przewiduje siê zaopatrzenia w wodê, gaz oraz odpro-
wadzania �cieków komunalnych i wód opadowych;

3) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ s³u¿¹ce realizacji o�wie-
tlenia nale¿y zapewniæ z rozdzielczej sieci elektroenerge-
tycznej zgodnie z warunkami technicznymi przy³¹czenia
wydanymi przez zarz¹dcê sieci;

4) zakazuje siê lokalizacji napowietrznych linii elektrycznych
i telekomunikacyjnych wysokiego, �redniego i niskiego
napiêcia;

5) zakazuje siê realizacji stacji transformatorowych;

6) zakazuje siê lokalizacji masztów radiowych i telekomuni-
kacyjnych.

§9. 1. Ustala siê tereny zabudowy wielorodzinnej, ozna-
czone symbolami A-10 MW, A-11 MW;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenów: zabudowa mieszka-
niowa wielorodzinna;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenów: drogi wewnêtrzne,
zieleñ, parkingi naziemne, urz¹dzenia sportowe, place
zabaw.

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) z uwagi na po³o¿enie terenu w obrêbie G³ównego Zbior-
nika Wód Podziemnych GZWP nr 307 �Sandr Leszno�
gromadz¹cego wody powierzchniowe w czwartorzêdo-
wych utworach porowych, zagospodarowanie terenu oraz
realizowane inwestycje nie mog¹ naruszaæ stanu tego
zbiornika;

2) teren jednostki elementarnej stanowi podlegaj¹cy ochro-
nie akustycznej obszar przeznaczony pod zabudowê miesz-
kaniow¹, gdzie obowi¹zuj¹ dopuszczalne dla tego rodzaju
zagospodarowania poziomy ha³asu, okre�lone w przepi-
sach odrêbnych;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce ustalenia:

1) tereny jednostek elementarnych znajduj¹ siê w granicach
zespo³u dworsko-folwarcznego objêtego ochron¹, wpisa-
nego do rejestru zabytków na podstawie prawomocnej
decyzji konserwatorskiej z dnia 29 czerwca 1991 r., nr
rejestru 1216A;

2) lokalizacje nowych obiektów, wyburzenia obiektów istnie-
j¹cych, podzia³y dzia³ek, planowane na terenie dawnego
Folwarku -w granicach zespo³u wpisanego do rejestru
zabytków - wymagaj¹ uzyskania zgody wojewódzkiego
konserwatora zabytków;

3) na terenie jednostek elementarnych zlokalizowane s¹
obiekty objête ochron¹ znajduj¹ce siê w ewidencji zabyt-
ków � domy mieszkalne- sze�cioraki przy ul. Przejezdnej
nr 9-25- znajduj¹ce siê na terenie dawnego zespo³u fol-
warcznego;

4) W odniesieniu do obiektów objêtych ochron¹ znajduj¹-
cych siê w ewidencji zabytków obwi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia:
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a) zakazuje siê: wyburzania, zmiany formy elewacji fron-
towej, rozbudowy i nadbudowy od strony elewacji
frontowej, zmiany formy dachu,

b) w przypadku rozbudowy lub nadbudowy (pozosta³ych
elewacji) nale¿y zharmonizowaæ, pod wzglêdem wy-
gl¹du, projektowane czê�ci z partiami istniej¹cymi,

c) przy planowanych pracach konserwatorskich, restau-
ratorskich, rewaloryzacyjnych lub budowlanych w/w
obiektów lub ich czê�ci obowi¹zuje utrzymanie i na-
wi¹zanie do oryginalnego, historycznego wygl¹du ele-
wacji.

5) tereny jednostek elementarnych znajduj¹ siê w granicach
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, gdzie
wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwi¹zane z pracami
ziemnymi nale¿y uzgodniæ z wojewódzkim konserwato-
rem zabytków, co do konieczno�ci prowadzenia ich pod
nadzorem archeologicznym;

6) w przypadku wyst¹pienia zabytków i obiektów archeolo-
gicznych w trakcie robót ziemnych, wymagane jest pod-
jêcie ratowniczych badañ wykopaliskowych, za pozwole-
niem wojewódzkiego konserwatora zabytków;

5. W zakresie zasad kszta³towania przestrzeni publicz-
nych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) na terenach jednostek elementarnych dopuszcza siê wy-
dzielenie przestrzeni publicznej urz¹dzonej jako doj�cia
piesze i dojazdy, place gier i zabaw, zieleñ urz¹dzona i
rekreacyjna, a tak¿e place publiczne;

2) na terenie przestrzeni publicznej dopuszcza siê lokalizacjê
obiektów ma³ej architektury i reklam;

3) na terenie przestrzeni publicznej zakazuje siê lokalizacji
tymczasowych obiektów handlowych;

4) zakazuje siê stosowania asfaltowych i bitumicznych na-
wierzchni placów i chodników.

6. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê jak na rysunku
planu w odleg³o�ci:

a) 8 metrów od linii rozgraniczaj¹cej projektowanej drogi
lokalnej - A-19KDL;

b) 6 metrów od linii rozgraniczaj¹cej drogi dojazdowej -
A-24KDD;

c) 15 metrów od linii rozgraniczaj¹cej cieku wodnego -
WS;

1) w przypadku istniej¹cych budynków dopuszcza siê ich
dotychczasowe u¿ytkowanie, zmianê sposobu u¿ytkowa-
nia oraz remont, rozbudowê, przebudowê i nadbudowê;

2) w przypadku istniej¹cych budynków wpisanych do ewi-
dencji zabytków obowi¹zuj¹ dodatkowo ustalenia ust. 4
pkt 4;

2) wielko�æ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzch-
ni dzia³ki nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 0,3;

3) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu wydzielonych dzia³ek nie mo¿e
byæ mniejszy ni¿ 0,5;

4) zakazuje siê wykonywania ogrodzeñ oraz nasadzenia zie-
leni¹ �rednia i wysok¹ w pasie konserwacyjnym o szero-
ko�ci 3 metrów od górnej krawêdzi skarpy cieku wodnego
(Rów Strzy¿ewicki), s¹siaduj¹cego z jednostk¹ elemen-
tarn¹ A-10MW;

5) dopuszcza siê lokalizacjê wolnostoj¹cych obiektów gospo-
darczych i us³ugowych;

6) ustala Ciê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 9 metrów,
przy czym wysoko�æ mierzona ³¹cznie z urz¹dzeniami
znajduj¹cymi siê na dachu takimi jak anteny, wywietrzniki,
kominy czy reklamy, nie mo¿e przekroczyæ 10 metrów;

7) ustala siê maksymaln¹ liczbê kondygnacji naziemnych na
dwie;

8) ustala siê zakaz stosowania zewnêtrznych ok³adzin elewa-
cji z tworzyw sztucznych (np.siding);

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania
terenów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuje na-
stêpuj¹ce ustalenie: tereny jednostek elementarnych znajduj¹
siê w granicach obszaru 3 strefy ochronnej urz¹dzeñ pomia-
rowych stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej, gdzie zakazu-
je siê wznoszenia zwartej zabudowy piêtrowej oraz sadzenia
drzew w zwartych zespo³ach.

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuje zakaz wtórnych podzia-
³ów nieruchomo�ci;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) nale¿y zapewniæ doj�cia i dojazdy umo¿liwiaj¹ce dostêp
u¿ytkowników budynków do drogi publicznej;

2) szeroko�æ utwardzonych dojazdów nie mo¿e byæ mniejsza
ni¿ 3 metry;

3) nale¿y zapewniæ sta³e miejsca postojowe dla mieszkañ-
ców w ilo�ci, co najmniej jedno sta³e miejsce postojowe
na jedno mieszkanie;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia:

1) zaopatrzenie w wodê nale¿y zapewniæ przy³¹czami wodo-
ci¹gowymi wpiêtymi do istniej¹cej i projektowanej roz-
dzielczej sieci wodoci¹gowej miasta Leszna, zgodnie z
przepisami odrêbnymi, na warunkach uzgodnionych z
zarz¹dc¹ sieci;

2) zakazuje siê budowy indywidualnych ujêæ wody pobiera-
j¹cych wody podziemne;

3) docelowo odprowadzenie �cieków bytowych nale¿y za-
pewniæ grawitacyjno-t³ocznym systemem kanalizacji sani-
tarnej miasta Leszna, zgodnie z przepisami odrêbnymi, na
warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹ sieci;

4) do czasu zapewnienia mo¿liwo�ci pod³¹czenia do sieci
kanalizacyjnej dopuszcza siê realizacjê zbiorników bezod-
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p³ywowych na �cieki bytowe, które wywo¿one bêd¹ do
oczyszczalni �cieków;

5) wody opadowe z po³aci dachowych i nawierzchni utwar-
dzonych nale¿y zagospodarowaæ na terenie nieruchomo-
�ci, a ich nadmiar odprowadziæ do istniej¹cej i projekto-
wanej lokalnej sieci kanalizacji deszczowej lub do Rowu
Strzy¿ewickiego, na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹
sieci lub rowu;

6) tereny, na których mo¿e doj�æ do zanieczyszczenia sub-
stancjami ropopochodnymi lub chemicznymi nale¿y utwar-
dziæ i skanalizowaæ, zanieczyszczenia tam powstaj¹ce winny
byæ zneutralizowane przed ich odprowadzeniem do kana-
lizacji deszczowej poprzez zainstalowanie odpowiednich
urz¹dzeñ dla separacji substancji ropopochodnych na
terenie inwestora;

7) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ nale¿y zapewniæ z
rozdzielczej sieci elektroenergetycznej �redniego i niskie-
go napiêcia zgodnie z warunkami technicznymi przy³¹cze-
nia wydanymi przez zarz¹dcê sieci;

8) zakazuje siê lokalizacji napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych wysokiego, �redniego i niskiego napiêcia;

9) dopuszcza siê realizacjê wbudowanych i wolnostoj¹cych
stacji transformatorowych;

10) zaopatrzenie w gaz nale¿y zapewniæ z rozbudowanej roz-
dzielczej sieci gazowej, na zasadach okre�lonych w Prawie
Energetycznym, po spe³nieniu warunków technicznych i
ekonomicznych przy³¹czenia;

11) w przypadku braku mo¿liwo�ci pod³¹czenia do lokalnej
sieci gazowej do czasu jej realizacji dopuszcza siê zasilanie
z butli lub instalacji zbiornikowej na gaz p³ynny;

12) zakazuje siê na lokalizacji instalacji zbiornikowej gazu
propan/butan w strefie frontowej dzia³ki;

13) zaopatrzenie w ciep³o nale¿y zapewniæ z indywidualnych
lub grupowych �róde³ zaopatrzenia w ciep³o;

14) w nowoprojektowanych kot³owniach do wytwarzania ener-
gii do celów grzewczych nale¿y stosowaæ paliwa p³ynne,
gazowe i sta³e charakteryzuj¹ce siê niskimi wska�nikami
emisji substancji do powietrza lub alternatywne �ród³a
energii;

15) dostêp do sieci telekomunikacyjnej zapewniæ kablow¹ lub
radiow¹ sieci¹ telekomunikacyjn¹;

16) zakazuje siê lokalizacji napowietrznych linii telekomunika-
cyjnych;

17) zakazuje siê lokalizacji masztów radiowo-telekomunikacyj-
nych;

18) gospodarowanie odpadami nale¿y prowadziæ zgodnie z
obowi¹zuj¹cym �Planem gospodarki odpadami dla mia-
sta Leszna� oraz wymogami przepisów odrêbnych.

§10. 1. Ustala siê teren sportu i rekreacji, oznaczony
symbolem A-12US.

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: obiekty sportu i rekre-
acji, parterowe obiekty towarzysz¹ce;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: �cie¿ki piesze i rowe-
rowe, zieleñ urz¹dzona, parkingi;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) z uwagi na po³o¿enie terenu w obrêbie G³ównego Zbior-
nika Wód Podziemnych GZWP nr 307 �Sandr Leszno�
gromadz¹cego wody powierzchniowe w czwartorzêdo-
wych utworach porowych, zagospodarowanie terenu oraz
realizowane inwestycje nie mog¹ naruszaæ stanu tego
zbiornika;

2) teren jednostki elementarnej stanowi podlegaj¹cy ochro-
nie akustycznej obszar przeznaczony na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, gdzie obowi¹zuj¹ dopuszczalne dla tego
rodzaju zagospodarowania poziomy ha³asu, okre�lone w
przepisach odrêbnych;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce ustalenia:

1) czê�æ terenu jednostki elementarnej znajduje siê w grani-
cach zespo³u dworsko-folwarcznego objêtego ochron¹,
wpisanego do rejestru zabytków na podstawie prawo-
mocnej decyzji konserwatorskiej z dnia 29 czerwca 1991
r., nr rejestru 1216A;

2) lokalizacje nowych obiektów, wyburzenia obiektów istnie-
j¹cych, podzia³y dzia³ek, planowane na terenie dawnego
folwarku -w granicach zespo³u wpisanego do rejestru
zabytków - wymagaj¹ uzyskania zgody wojewódzkiego
konserwatora zabytków;

3) teren jednostki elementarnej znajduje siê w granicach
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, gdzie
wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwi¹zane z pracami
ziemnymi nale¿y uzgodniæ z wojewódzkim konserwato-
rem zabytków, co do konieczno�ci prowadzenia ich pod
nadzorem archeologicznym;

4) w przypadku wyst¹pienia zabytków i obiektów archeolo-
gicznych w trakcie robót ziemnych, wymagane jest pod-
jêcie ratowniczych badañ wykopaliskowych, za pozwole-
niem wojewódzkiego konserwatora zabytków;

5. W zakresie zasad kszta³towania przestrzeni publicz-
nych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia;

1) teren jednostki elementarnej stanowi obszar przestrzeni
publicznej,

2) dopuszcza siê realizacjê wielkoformatowych no�ników
reklamowych w odleg³o�ci nie mniejszej ni¿ 10 metrów od
linii rozgraniczaj¹cych terenu;

3) dopuszcza siê realizacje obiektów ma³ej architektury;

4) ustala siê zakaz realizacji ogrodzeñ z prefabrykowanych
elementów betonowych i ¿elbetowych;

6. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
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1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê jak na rysunku
planu w odleg³o�ci:

a) 8 metrów od linii rozgraniczaj¹cych terenu projektowa-
nej drogi lokalnej - A-19KDL;

b) 8 metrów od linii rozgraniczaj¹cych terenu zieleni
innej-A-27ZI;

c) 20 metrów od granic miasta Leszna;

2) teren jednostki elementarnej nale¿y urz¹dziæ obiektami
sportowymi oraz zieleni¹ trawiast¹ i krzewiast¹;

3) ustala siê zakaz lokalizacji budynków o powierzchni prze-
kraczaj¹cej 50 m2;

4) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 5 metrów,
przy czym wysoko�æ mierzona ³¹cznie z urz¹dzeniami
znajduj¹cymi siê na dachu takimi jak anteny, wywietrzniki,
kominy czy reklamy, nie mo¿e przekroczyæ 6 metrów;

5) na obszarze znajduj¹cym siê w powierzchni podej�cia o
nachyleniu 1:30 do lotniska, obowi¹zuj¹ dodatkowe ogra-
niczenia, co do maksymalnej wysoko�ci budynków okre-
�lonej kolejnymi rzêdnymi naniesionymi na rysunku pla-
nu;

6) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ pozosta³ych obiektów
budowlanych na 6 metrów;

7) na obszarze znajduj¹cym siê w powierzchni podej�cia o
nachyleniu 1:30 do lotniska, obowi¹zuj¹ dodatkowe ogra-
niczenia co do maksymalnej wysoko�ci obiektów budow-
lanych trudno dostrzegalnych z powietrza, okre�lonej
kolejnymi rzêdnymi naniesionymi na rysunku planu, po-
mniejszonej o 10 metrów;

8) ustala siê maksymaln¹ liczbê kondygnacji naziemnych na
jedn¹;

9) dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ s³u¿¹cych rekreacji oraz
obiektów ma³ej architektury;

10) zakazuje siê sadzenia drzew w zwartych zespo³ach;

11) zakazuje siê sadzenia gatunków drzew, których wysoko�æ
przekracza 12 metrów;

12) dopuszcza siê realizacjê �cie¿ek pieszych i rowerowych;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuje nastêpu-
j¹ce ustalenie: teren jednostki elementarnej znajduje siê w
granicach obszaru 3 strefy ochronnej urz¹dzeñ pomiarowych
stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej, gdzie zakazuje siê
wznoszenia zwartej zabudowy piêtrowej oraz sadzenia drzew
w zwartych zespo³ach.

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuje zakaz wtórnych podzia-
³ów nieruchomo�ci;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia:

1) dopuszcza siê lokalizacje wszystkich podziemnych sieci i
obiektów infrastruktury technicznej o ile nie bêdzie to
powodowaæ kolizji z funkcj¹ podstawow¹ terenu;

2) dopuszcza siê zaopatrzenie w wodê przy³¹czami wodoci¹-
gowymi wpiêtymi do istniej¹cej i projektowanej rozdziel-
czej sieci wodoci¹gowej miasta Leszna, zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi, na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹
sieci;

3) wody opadowe z po³aci dachowych i nawierzchni utwar-
dzonych nale¿y zagospodarowaæ na terenie nieruchomo-
�ci, a ich nadmiar odprowadziæ do istniej¹cej i projekto-
wanej lokalnej sieci kanalizacji deszczowej lub do Rowu
Strzy¿ewickiego, na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹
sieci lub rowu;

4) tereny, na których mo¿e doj�æ do zanieczyszczenia sub-
stancjami ropopochodnymi lub chemicznymi nale¿y utwar-
dziæ i skanalizowaæ, zanieczyszczenia tam powstaj¹ce winny
byæ zneutralizowane przed ich odprowadzeniem do kana-
lizacji deszczowej poprzez zainstalowanie odpowiednich
urz¹dzeñ dla separacji substancji ropopochodnych;

5) docelowo odprowadzenie �cieków bytowych nale¿y za-
pewniæ grawitacyjno-t³ocznym systemem kanalizacji sani-
tarnej miasta Leszna, zgodnie z przepisami odrêbnymi, na
warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹ sieci;

6) do czasu zapewnienia mo¿liwo�ci pod³¹czenia do sieci
kanalizacyjnej dopuszcza siê realizacjê zbiorników bezod-
p³ywowych na �cieki bytowe, które wywo¿one bêd¹ do
oczyszczalni �cieków;

7) w przypadku braku mo¿liwo�ci pod³¹czenia do lokalnej
sieci gazowej do czasu jej realizacji dopuszcza siê zasilanie
z butli lub instalacji zbiornikowej na gaz p³ynny;

8) zaopatrzenie w ciep³o nale¿y zapewniæ z indywidualnych
lub grupowych �róde³ zaopatrzenia w ciep³o;

9) w nowoprojektowanych kot³owniach do wytwarzania ener-
gii do celów grzewczych nale¿y stosowaæ paliwa p³ynne,
gazowe i sta³e charakteryzuj¹ce siê niskimi wska�nikami
emisji substancji do powietrza lub alternatywne �ród³a
energii;

10) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ nale¿y zapewniæ z
rozdzielczej sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunka-
mi technicznymi przy³¹czenia wydanymi przez zarz¹dcê
sieci;

11) zakazuje siê lokalizacji napowietrznych linii elektrycznych
i telekomunikacyjnych wysokiego, �redniego i niskiego
napiêcia.

12) dopuszcza siê realizacjê stacji transformatorowych;

13) zakazuje siê lokalizacji masztów radiowych i telekomuni-
kacyjnych.

§11. 1. Ustala siê tereny zabudowy us³ugowej, oznaczo-
ne symbolami A-13U, A-14U, A-15U;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenów: zabudowa us³ugo-
wa;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenów: zabudowa mieszka-
niowa, zieleñ urz¹dzona;
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3) zakazuje siê lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów
handlowych;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) prowadzona dzia³alno�æ nie mo¿e powodowaæ ponadnor-
matywnego oddzia³ywania na �rodowisko w zakresie
ha³asu, wibracji, emisji zanieczyszczeñ py³owych i gazo-
wych, zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchnio-
wych, promieniowania elektromagnetycznego itp. poza
granicami terenu, do którego inwestor posiada tytu³ praw-
ny;

2) z uwagi na po³o¿enie w obrêbie G³ównego Zbiornika Wód
Podziemnych GZWP nr 307 �Sandr Leszno� gromadz¹ce-
go wody powierzchniowe w czwartorzêdowych utworach
porowych, zagospodarowanie terenu oraz realizowane
inwestycje nie mog¹ naruszaæ stanu tego zbiornika;

3) zakazuje siê przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-
waæ na �rodowisko, dla których ustalono obowi¹zek spo-
rz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko i dla
których sporz¹dzenie raportu jest obligatoryjne, z wyj¹t-
kiem inwestycji celu publicznego;

4) w przypadku lokalizacji na terenie jednostki elementarnej
obiektów podlegaj¹cych ochronie akustycznej nale¿y za-
stosowaæ rozwi¹zania techniczne zapewniaj¹ce w³a�ciwe
warunki akustyczne w tych obiektach;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce ustalenia:

1) teren jednostki elementarnej A-14U oraz czê�æ terenu
jednostki elementarnej A-13U zlokalizowany jest w grani-
cach zespo³u dworsko-folwarcznego objêtego ochron¹,
wpisanego do rejestru �zabytków na podstawie prawo-
mocnej decyzji konserwatorskiej z dnia 29 czerwca 1991
r., nr rejestru 1216A, z obiektami: dwór z 1902 r., park
dworski z pó³. XIXw., chlewnia z k. XIX w., bukaciarnia i
stajnia z 1899 r., obora z 1898 r.;

2) w odniesieniu do dworu obwi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

a) zakazuje siê: wyburzania, rozbudowy, nadbudowy,
zmiany formy elewacji, zmiany formy dachu, zmiany
uk³adu przestrzennego wnêtrz;

b) w przypadku remontu obiektu lub jego czê�ci obowi¹-
zuje zachowanie:

- ceramicznego pokrycia dachowego z dachówki kar-
piówki w kolorze ceglastoczerwonym;

- utrzymania drewnianej stolarki drzwiowej i okien-
nej zewnêtrznej i wewnêtrznej w zakresie materia-
³ów, podzia³ów i dekoracji oraz zastosowanych
elementów �lusarki;

- zachowania drewnianej klatki schodowej, posa-
dzek, krat zabezpieczaj¹cych okna piwnic, opasek
okiennych i drzwiowych, detali elewacji;

- przeprowadzenia prac konserwatorskich w zakresie
uzupe³niania lub prze³o¿enia pokrycia dachowego.

3) w odniesieniu do chlewni, bukaciarni, stajni i obory ob-
wi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

a) zakazuje siê: wyburzania, zmiany formy elewacji, zmia-
ny formy dachu;

b) w przypadki remontu, przebudowy, nadbudowy, roz-
budowy nale¿y wiernie odtworzyæ oryginaln¹ elewacje
w zakresie stosowanych materia³ów, podzia³ów, wyko-
rzystanych elementów dekoracyjnych;

c) w przypadki remontu wnêtrz bukaciarni oraz obory
nale¿y bezwzglêdnie zachowaæ istniej¹ce sklepienia
wraz z podtrzymuj¹cymi je s³upami;

4) lokalizacje nowych obiektów, wyburzenia obiektów istnie-
j¹cych, podzia³y dzia³ek, planowane na terenie dawnego
Folwarku -w granicach zespo³u wpisanego do rejestru
zabytków - wymagaj¹ uzyskania zgody wojewódzkiego
konserwatora zabytków;

5) tereny jednostek elementarnych znajduj¹ siê w granicach
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, gdzie
wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwi¹zane z pracami
ziemnymi nale¿y uzgodniæ z wojewódzkim konserwato-
rem zabytków, co do konieczno�ci prowadzenia ich pod
nadzorem archeologicznym;

6) w przypadku wyst¹pienia zabytków i obiektów archeolo-
gicznych w trakcie robót ziemnych, wymagane jest pod-
jêcie ratowniczych badañ wykopaliskowych, za pozwole-
niem wojewódzkiego konserwatora zabytków;

5. W zakresie zasad kszta³towania przestrzeni publicz-
nych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) na terenach jednostek elementarnych dopuszcza siê wy-
dzielenie przestrzeni publicznej urz¹dzonej jako doj�cia
piesze i dojazdy, a tak¿e place publiczne;

2) na obszarze przestrzeni publicznej dopuszcza siê lokaliza-
cjê obiektów ma³ej architektury;

3) na obszarze przestrzeni publicznej zakazuje siê lokalizacji
tymczasowych obiektów handlowych;

4) zakazuje siê stosowania asfaltowych i bitumicznych na-
wierzchni placów i chodników;

5) na terenie jednostek elementarnych dopuszcza siê wy-
dzielenie przestrzeni publicznej urz¹dzonej;

6. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala siê jak na rysunku
planu w odleg³o�ci;

a) w przypadku jednostki elementarnej A-13U: na przed-
³u¿eniu zewnêtrznego obrysu �cian istniej¹cych bu-
dynków, 8 metrów od linii rozgraniczaj¹cej projekto-
wanej drogi lokalnej - B-23KDL, 6 metrów od linii
rozgraniczaj¹cej projektowanej drogi dojazdowej - A-
24KDD, 5 metrów od linii rozgraniczaj¹cej projektowa-
nej drogi dojazdowej - A-22KDD, 4 metry od linii
rozgraniczaj¹cych jednostki elementarnej A-9ZP;
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b) w przypadku jednostki elementarnej A-14U: 8 metrów
od linii rozgraniczaj¹cej projektowanej drogi g³ównej -
A-17KDG, 10 metrów od linii rozgraniczaj¹cej projek-
towanej drogi dojazdowej - A-23KDD, 20 metrów od
linii rozgraniczaj¹cej jednostki elementarnej A-13U;

c) w przypadku jednostki elementarnej A-15U: 8 metrów
od linii rozgraniczaj¹cej projektowanej drogi lokalnej -
B-23KDL, 4 metry od linii rozgraniczaj¹cej jednostki
elementarnej A-13U;

2) wielko�æ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzch-
ni dzia³ki nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 0,3;

3) powierzchnia zabudowy pojedynczych obiektów us³ugo-
wych nie mo¿e przekroczyæ 2000 m2;

4) w przypadku lokalizacji zabudowy o funkcji handlowej
wielko�æ powierzchni sprzeda¿y nie mo¿e przekroczyæ
2000 m2;

5) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu wydzielonych dzia³ek nie mo¿e
byæ mniejszy ni¿ 0,5;

6) dopuszcza siê lokalizacjê wolnostoj¹cych gara¿y i budyn-
ków gospodarczych;

7) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 12 me-
trów;

8) ustala siê maksymaln¹ liczbê kondygnacji naziemnych na
dwie;

9) dopuszcza siê realizacjê dodatkowej kondygnacji podda-
sza u¿ytkowego w stromym dachu;

10) ustala siê pokrycie dachów budynków us³ugowych z da-
chówki ceramicznej lub z materia³u dachówkopodobnego
o kolorze naturalnej ceramiki budowlanej;

11) ustala siê obowi¹zek realizacji budynków z dwuspado-
wym lub wielospadowym, dachem, o nachyleniu g³ów-
nych po³aci dachowych minimum 30o;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuje nastêpu-
j¹ce ustalenie: czê�æ terenu jednostki elementarnej A-13U
znajduje siê w granicach obszaru 3 strefy ochronnej urz¹dzeñ
pomiarowych stacji Hydrologiczno- Meteorologicznej, gdzie
zakazuje siê wznoszenia zwartej zabudowy piêtrowej oraz
sadzenia drzew w zwartych zespo³ach.

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie:
ustala siê, ¿e wielko�æ nowo wydzielonej dzia³ki budowlanej
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 2000 m2.

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) nale¿y zapewniæ doj�cia i dojazdy umo¿liwiaj¹ce dostêp
u¿ytkowników budynków do drogi publicznej;

2) nale¿y zapewniæ sta³e miejsca postojowe w ilo�ci co
najmniej jedno sta³e miejsce postojowe na ka¿de rozpo-
czête 50 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia:

1) zaopatrzenie w wodê nale¿y zapewniæ przy³¹czami wodo-
ci¹gowymi wpiêtymi do istniej¹cej i projektowanej roz-
dzielczej sieci wodoci¹gowej miasta Leszna, zgodnie z
przepisami odrêbnymi, na warunkach uzgodnionych z
zarz¹dc¹ sieci;

2) zakazuje siê budowy indywidualnych ujêæ wody pobiera-
j¹cych wody podziemne;

3) docelowo odprowadzenie �cieków komunalnych nale¿y
zapewniæ grawitacyjno-t³ocznym systemem kanalizacji sa-
nitarnej miasta Leszna, zgodnie z przepisami odrêbnymi,
na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹ sieci;

4) �cieki przemys³owe nale¿y przed odprowadzeniem do
kanalizacji sanitarnej oczy�ciæ we w³asnych urz¹dzeniach
oczyszczaj¹cych zlokalizowanych na terenie inwestora

5) do czasu zapewnienia mo¿liwo�ci pod³¹czenia do sieci
kanalizacyjnej dopuszcza siê realizacjê zbiorników bezod-
p³ywowych na �cieki bytowe, które wywo¿one bêd¹ do
oczyszczalni �cieków;

6) wody opadowe z po³aci dachowych i nawierzchni utwar-
dzonych nale¿y zagospodarowaæ na terenie nieruchomo-
�ci, a ich nadmiar odprowadziæ do istniej¹cej i projekto-
wanej lokalnej sieci kanalizacji deszczowej lub do Rowu
Strzy¿ewickiego, na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹
sieci lub rowu;

7) tereny, na których mo¿e doj�æ do zanieczyszczenia sub-
stancjami ropopochodnymi lub chemicznymi nale¿y utwar-
dziæ i skanalizowaæ, zanieczyszczenia tam powstaj¹ce winny
byæ zneutralizowane przed ich odprowadzeniem do kana-
lizacji deszczowej poprzez zainstalowanie odpowiednich
urz¹dzeñ dla separacji substancji ropopochodnych na
terenie inwestora

8) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ nale¿y zapewniæ z
rozdzielczej sieci elektroenergetycznej �redniego i niskie-
go napiêcia zgodnie z warunkami technicznymi przy³¹cze-
nia wydanymi przez zarz¹dcê sieci;

9) zakazuje siê lokalizacji napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych wysokiego, �redniego i niskiego napiêcia;

10) docelowo nakazuje siê prze³o¿enie (skablowanie) istniej¹-
cych napowietrznych sieci elektroenergetycznych;

11) do czasu docelowej przebudowy napowietrznych linii �red-
niego napiêcia, w zagospodarowaniu pasa terenu wzd³u¿
napowietrznych linii �redniego napiêcia nale¿y uwzglêd-
niæ strefy kontrolowane wzd³u¿ przewodów, wyznaczane
przez zarz¹dcê sieci zgodnie z przepisami odrêbnymi;

12) dopuszcza siê realizacjê wbudowanych i wolnostoj¹cych
stacji transformatorowych;

13) zaopatrzenie w gaz nale¿y zapewniæ z rozbudowanej roz-
dzielczej sieci gazowej, na zasadach okre�lonych w Prawie
Energetycznym, po spe³nieniu warunków technicznych i
ekonomicznych przy³¹czenia;
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14) w przypadku braku mo¿liwo�ci pod³¹czenia do lokalnej
sieci gazowej do czasu jej realizacji dopuszcza siê zasilanie
z butli lub instalacji zbiornikowej na gaz p³ynny

15) zakazuje siê na lokalizacji instalacji zbiornikowej gazu
propan/butan w strefie frontowej dzia³ki

16) zaopatrzenie w ciep³o nale¿y zapewniæ z indywidualnych
lub grupowych �róde³ zaopatrzenia w ciep³o;

17) w nowoprojektowanych kot³owniach do wytwarzania ener-
gii do celów grzewczych nale¿y stosowaæ paliwa p³ynne,
gazowe i sta³e charakteryzuj¹ce siê niskimi wska�nikami
emisji substancji do powietrza lub alternatywne �ród³a
energii;

18) dostêp do sieci telekomunikacyjnej zapewniæ kablow¹ lub
radiow¹ sieci¹ telekomunikacyjn¹;

19) zakazuje siê lokalizacji napowietrznych linii telekomunika-
cyjnych;

20) zakazuje siê lokalizacji masztów radiowo-telekomunikacyj-
nych;

21) gospodarowanie odpadami nale¿y prowadziæ zgodnie z
obowi¹zuj¹cym �Planem gospodarki odpadami dla mia-
sta Leszna� oraz wymogami przepisów odrêbnych.

§12. 1. Ustala siê teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony
symbolem A-16ZP;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: zieleñ urz¹dzona-izola-
cyjna;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: �cie¿ki piesze i rowe-
rowe, miejsca parkingowe;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie: z
uwagi na po³o¿enie terenu w obrêbie G³ównego Zbiornika
Wód Podziemnych GZWP nr 307 �Sandr Leszno� gromadz¹-
cego wody powierzchniowe w czwartorzêdowych utworach
porowych, zagospodarowanie terenu oraz realizowane inwe-
stycje nie mog¹ naruszaæ stanu tego zbiornika;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce ustalenia:

1) tereñ jednostki elementarnej znajduje siê w granicach
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, gdzie
wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwi¹zane z pracami
ziemnymi nale¿y uzgodniæ z wojewódzkim konserwato-
rem zabytków, co do konieczno�ci prowadzenia ich pod
nadzorem archeologicznym;

2) na terenie jednostki elementarnej nie wystêpuj¹ zabytki
nieruchome wpisane do rejestru konserwatora zabytków,
ani te¿ figuruj¹ce w wykazie zabytków;

3) w przypadku wyst¹pienia zabytków i obiektów archeolo-
gicznych w trakcie robót ziemnych, wymagane jest pod-
jêcie ratowniczych badañ wykopaliskowych, za pozwole-
niem wojewódzkiego konserwatora zabytków;

5. W zakresie zasad kszta³towania przestrzeni publicz-
nych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) teren jednostki elementarnej stanowi obszar przestrzeni
publicznej,

2) dopuszcza siê realizacjê no�ników reklamowych;

3) dopuszcza siê realizacje obiektów ma³ej architektury;

4) ustala siê zakaz realizacji ogrodzeñ z prefabrykowanych
elementów betonowych i ¿elbetowych;

6. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenie:

1) zakazuje siê realizacji budynków;

2) dopuszcza siê utwardzenie terenu jednostki elementarnej
nie wiêcej ni¿ w 30%;

3) dopuszcza siê realizacjê �cie¿ek pieszych i rowerowych;

4) w granicach terenu, w poza wyznaczon¹ na rysunku stref¹
ochronn¹ magistrali wodoci¹gowej nale¿y zrealizowaæ
pas zieleni izolacyjnej, sk³adaj¹cej siê ze szpaleru drzew
oraz krzewów;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuje nastêpu-
j¹ce ustalenie: w wyznaczonej na rysunku planu strefie ochron-
nej magistrali wodoci¹gowej o szeroko�ci 8 metrów od
magistrali wodoci¹gowej o �rednicy 600/800 mm zakazuje siê
zadrzewiania oraz zabudowy terenu.

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuje zakaz wtórnych podzia-
³ów nieruchomo�ci;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia:

1) dopuszcza siê lokalizacje wszystkich podziemnych sieci i
obiektów infrastruktury technicznej o ile nie bêdzie to
powodowaæ kolizji z funkcj¹ podstawow¹ terenu oraz pod
warunkiem zachowania odpowiednich, okre�lonych w prze-
pisach odrêbnych odleg³o�ci od istniej¹cych sieci infra-
struktury i od drzew;

2) nie przewiduje siê zaopatrzenia w wodê, gaz oraz odpro-
wadzania �cieków komunalnych i wód opadowych;

3) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ s³u¿¹ce realizacji o�wie-
tlenia nale¿y zapewniæ z rozdzielczej sieci elektroenerge-
tycznej zgodnie z warunkami technicznymi przy³¹czenia
wydanymi przez zarz¹dcê sieci;

4) zakazuje siê lokalizacji napowietrznych linii elektrycznych
i telekomunikacyjnych wysokiego, �redniego i niskiego
napiêcia;

5) zakazuje siê realizacji stacji transformatorowych;

6) zakazuje siê lokalizacji masztów radiowych i telekomuni-
kacyjnych.

§13. 1. Ustala siê teren drogi publicznej -g³ównej- ozna-
czonej na rysunku planu symbolem A-17KDG;
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2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: poszerzenie drogi g³ów-
nej;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ urz¹dzona, istniej¹ce bu-
dynki mieszkalne, us³ugowo-mieszkalne i us³ugowe;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) prowadzona w istniej¹cych budynkach dzia³alno�æ nie
mo¿e powodowaæ ponadnormatywnego oddzia³ywania
na �rodowisko w zakresie emisji ha³asu, wibracji, emisji
zanieczyszczeñ py³owych i gazowych, zanieczyszczenia
wód podziemnych i powierzchniowych, promieniowania
elektromagnetycznego itp. poza granicami terenu, do któ-
rego inwestor posiada tytu³ prawny;

2) w przypadku stwierdzenia, ¿e funkcjonowanie planowanej
drogi po planowanej rozbudowie spowoduje przekrocze-
nie na podlegaj¹cych ochronie akustycznej terenach s¹-
siednich dopuszczalnych poziomów ha³asu, nakazuje siê
lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ, w tym szpalerów zieleni
izolacyjnej lub ekranów akustycznych, maj¹cych na celu
ograniczenie dopuszczalnych poziomów niekorzystnego
oddzia³ywania drogi, na te tereny;

3) z uwagi na po³o¿enie terenu w obrêbie G³ównego Zbior-
nika Wód Podziemnych GZWP nr 307 �Sandr Leszno�
gromadz¹cego wody powierzchniowe w czwartorzêdo-
wych utworach porowych, zagospodarowanie terenu oraz
realizowane inwestycje nie mog¹ naruszaæ stanu tego
zbiornika;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce ustalenia:

1) czê�æ terenu jednostki elementarnej znajduje siê w grani-
cach zespo³u dworsko-folwarcznego objêtego ochron¹,
wpisanego do rejestru zabytków na podstawie prawo-
mocnej decyzji konserwatorskiej z dnia 29 czerwca 1991
r., nr rejestru 1216A;

2) lokalizacje nowych obiektów, wyburzenia obiektów istnie-
j¹cych, podzia³y dzia³ek, planowane na terenie dawnego
folwarku - w granicach zespo³u wpisanego do rejestru
zabytków - wymagaj¹ uzyskania zgody wojewódzkiego
konserwatora zabytków;

3) na terenie jednostki elementarnej zlokalizowany jest obiekt
objêty ochron¹, znajduj¹cy siê w ewidencji zabytków �
budynek mieszkalno-us³ugowy, ul. Szybowników 22,

4) w odniesieniu do obiektu objêtego ochron¹ znajduj¹cego
siê w ewidencji zabytków obwi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

a) zakazuje siê: wyburzania, zmiany formy elewacji fron-
towej, rozbudowy i nadbudowy od strony elewacji
frontowej, zmiany formy dachu;

b) w przypadku rozbudowy lub nadbudowy (pozosta³ych
elewacji) nale¿y zharmonizowaæ, pod wzglêdem wy-
gl¹du, projektowane czê�ci z partiami istniej¹cymi;

c) przy planowanych pracach konserwatorskich, restaura-
torskich, rewaloryzacyjnych lub budowlanych w/w obiek-
tów lub ich czê�ci obowi¹zuje utrzymanie i nawi¹zanie
do oryginalnego, historycznego wygl¹du elewacji.

5) teren jednostki elementarnej znajduje siê w granicach
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, gdzie
wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwi¹zane z pracami
ziemnymi nale¿y uzgodniæ z wojewódzkim konserwato-
rem zabytków, co do konieczno�ci prowadzenia ich pod
nadzorem archeologicznym;

6) w przypadku wyst¹pienia zabytków i obiektów archeolo-
gicznych w trakcie robót ziemnych, wymagane jest pod-
jêcie -ratowniczych badañ wykopaliskowych, za pozwole-
niem wojewódzkiego konserwatora zabytków;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz -parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) ustala siê docelow¹ szeroko�æ drogi g³ównej w liniach
rozgraniczaj¹cych na 35 metrów;

2) docelowo na odcinkach drogi wzd³u¿ granicy z terenami
A-6MN/U, A-7MN/U, A-8MN/U nakazuje siê realizacjê dróg
serwisowych D³u¿¹cych obs³udze posesji zlokalizowanych
prze drodze g³ównej;

3) dopuszcza siê realizacjê dróg serwisowych na innych
odcinkach drogi;

4) docelowo, po uzyskaniu przez drogê A-17KDG parame-
trów drogi klasy G, zakazuje siê bezpo�redniego po³¹cze-
nia drogi A-22KDD z g³ównymi pasami ruchu drogi A-
17KDG;

5) dopuszcza siê po³¹czenie drogi A-22KDD z droga serwi-
sow¹ realizowan¹ w liniach rozgraniczaj¹cych drogi A-
17KDG;

6) docelowo, po uzyskaniu przez drogê A-17KDG parame-
trów drogi klasy G, po³¹czenie drogi A-23KDD z g³ównymi
pasami ruchu drogi A-17KDG dopuszcza siê jako skrzy¿o-
wanie tylko na prawe skrêty;

7) dopuszcza siê po³¹czenie drogi A-23KDD z droga serwi-
sow¹ realizowan¹ w liniach rozgraniczaj¹cych drogi A-
17KDG;

8) zakazuje siê realizacji nowych budynków;

9) dla istniej¹cych budynków zezwala siê na remont, zmianê
sposobu u¿ytkowania oraz przebudowê nie zwiêkszaj¹c¹
powierzchni zabudowy budynku;

10) w przypadku istniej¹cych budynków zakazuje siê rozbudo-
wy zwiêkszaj¹cej istniej¹c¹ powierzchniê zabudowy;

11) w przypadku istniej¹cych budynków wpisanych do ewi-
dencji zabytków obowi¹zuj¹ dodatkowo ustalenia ust. 3
pkt 4;

12) zakazuje siê realizacji nowych zjazdów i wjazdów na
przyleg³e posesje;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:
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1) teren jednostki elementarnej stanowi obszar przestrzeni
publicznej;

2) na ca³ej d³ugo�ci obowi¹zuje przynajmniej z jednej strony
jezdni chodnik o szeroko�ci minimum 1,5 metra;

3) dopuszcza siê �cie¿ek rowerowych, a tak¿e obiektów
maj¹cych na celu zmniejszenie oddzia³ywania drogi- zie-
leni izolacyjnej, ekranów akustycznych;

4) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

5) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugo-
wych.

§14. 1. Ustala siê teren drogi publicznej -g³ównej, ozna-
czonej na rysunku planu symbolem A-18KDG;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: droga g³ówna;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ niska;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) w przypadku stwierdzenia, ¿e funkcjonowanie planowanej
drogi spowoduje przekroczenie na podlegaj¹cych ochro-
nie akustycznej terenach s¹siednich dopuszczalnych po-
ziomów ha³asu, nakazuje siê lokalizacjê obiektów i urz¹-
dzeñ, w tym szpalerów zieleni izolacyjnej lub ekranów
akustycznych, maj¹cych na celu ograniczenie do dopusz-
czalnych poziomów niekorzystnego oddzia³ywania drogi,
na te tereny;

1) z uwagi na po³o¿enie terenu w obrêbie G³ównego Zbior-
nika Wód Podziemnych GZWP nr 307 �Sandr Leszno�
gromadz¹cego wody powierzchniowe w czwartorzêdo-
wych utworach porowych, zagospodarowanie terenu oraz
realizowane inwestycje nie mog¹ naruszaæ stanu tego
zbiornika;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce ustalenia:

2) teren jednostki elementarnej znajduje siê w granicach
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, gdzie
wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwi¹zane z pracami
ziemnymi nale¿y uzgodniæ z wojewódzkim konserwato-
rem zabytków, co do konieczno�ci prowadzenia ich pod
nadzorem archeologicznym;

3) na terenie jednostki elementarnej nie wystêpuj¹ zabytki
nieruchome wpisane do rejestru konserwatora zabytków,
ani te¿ figuruj¹ce w wykazie zabytków;

4) w przypadku wyst¹pienia zabytków i obiektów archeolo-
gicznych w trakcie robót ziemnych, wymagane jest pod-
jêcie ratowniczych badañ wykopaliskowych, za pozwole-
niem wojewódzkiego konserwatora zabytków;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) ustala siê minimaln¹ szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹-
cych na 35metrów;

2) docelowo na odcinkach drogi wzd³u¿ granicy z terenami
A-5MN/U, A-6MN/U nakazuje siê realizacjê dróg serwiso-
wych s³u¿¹cych obs³udze posesji zlokalizowanych prze
drodze g³ównej;

3) dopuszcza siê realizacjê dróg serwisowych na innych
odcinkach drogi;

4) docelowo, po uzyskaniu przez drogê A-18KDG parame-
trów drogi klasy G, po³¹czenie drogi A-22KDD z g³ównymi
pasami ruchu drogi A-18KDG dopuszcza siê jako skrzy¿o-
wanie tylko na prawe skrêty;

5) dopuszcza siê po³¹czenie drogi A-22KDD z droga serwi-
sow¹ realizowan¹ w liniach rozgraniczaj¹cych drogi A-
18KDG;

6) zakazuje siê realizacji nowych budynków;

7) dla istniej¹cych budynków zezwala siê na remont, zmianê
sposobu u¿ytkowania oraz przebudowê nie zwiêkszaj¹c¹
powierzchni zabudowy budynku;

8) dopuszcza siê realizacjê nowych zjazdów i wjazdów na
tereny przyleg³e, z zachowaniem odleg³o�ci nie mniej-
szych ni¿ 150 metrów od siebie oraz od istniej¹cych
skrzy¿owañ i w³¹czeñ dróg wewnêtrznych;

9) na obszarze znajduj¹cym siê w powierzchni podej�cia o
nachyleniu 1:30 do lotniska, obowi¹zuj¹ ograniczenia co
do maksymalnej wysoko�ci obiektów budowlanych trud-
no dostrzegalnych z powietrza, okre�lonej kolejnymi rzêd-
nymi naniesionymi na rysunku planu, pomniejszonej o 10
metrów;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) teren jednostki elementarnej stanowi obszar przestrzeni
publicznej;

2) na ca³ej d³ugo�ci obowi¹zuje przynajmniej z jednej strony
jezdni chodnik o szeroko�ci minimum 1,5 metra;

3) dopuszcza siê realizacjê wydzielonych chodników i �cie¿ek
rowerowych, a tak¿e obiektów maj¹cych na celu zmniej-
szenie oddzia³ywania drogi- zieleni izolacyjnej, ekranów
akustycznych;

4) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

5) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugo-
wych;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuje nastêpu-
j¹ce ustalenie: czê�æ terenu jednostki elementarnej znajduje
siê w granicach obszaru 2 strefy ochronnej urz¹dzeñ pomia-
rowych stacji Hydrologiczno- Meteorologicznej, gdzie zabra-
nia siê wznoszenia zabudowy piêtrowej, zwartej zabudowy
jednorodzinnej oraz sadzenia drzew.

§15. 1. Ustala siê teren drogi publicznej -lokalnej, ozna-
czonej na rysunku planu symbolem A-19KDL;
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2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: droga lokalna;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ niska;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie: z
uwagi na po³o¿enie terenu w obrêbie G³ównego Zbiornika
Wód Podziemnych GZWP nr 307 �Sandr Leszno� gromadz¹-
cego wody powierzchniowe w czwartorzêdowych utworach
porowych, zagospodarowanie terenu oraz realizowane inwe-
stycje nie mog¹ naruszaæ stanu tego zbiornika;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce ustalenia:

1) czê�æ terenu jednostki elementarnej znajduje siê w grani-
cach zespo³u dworsko-folwarcznego objêtego ochron¹,
wpisanego do rejestru zabytków na podstawie prawo-
mocnej decyzji konserwatorskiej z dnia 29 czerwca 1991
r., nr rejestru 1216A;

2) lokalizacje nowych obiektów, wyburzenia obiektów istnie-
j¹cych, podzia³y dzia³ek, planowane na terenie dawnego
folwarku - w granicach zespo³u wpisanego do rejestru
zabytków - wymagaj¹ uzyskania zgody wojewódzkiego
konserwatora zabytków;

3) teren jednostki elementarnej znajduje siê w granicach
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, gdzie
wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwi¹zane z pracami
ziemnymi nale¿y uzgodniæ z wojewódzkim konserwato-
rem zabytków, co do konieczno�ci prowadzenia ich pod
nadzorem archeologicznym;

4) w przypadku wyst¹pienia zabytków i obiektów archeolo-
gicznych w trakcie robót ziemnych, wymagane jest pod-
jêcie ratowniczych badañ wykopaliskowych, za pozwole-
niem wojewódzkiego konserwatora zabytków;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) ustala siê minimaln¹ szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹-
cych na 15 metrów;

2) szeroko�æ jezdni nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 6 m;

3) nakazuje siê realizacjê przepustu umo¿liwiaj¹cego swo-
bodny przep³yw wód Rowu Strzy¿ewickiego;

4) dopuszcza siê realizacjê wydzielonych miejsc parkingo-
wych wzd³u¿ jezdni;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) teren jednostki elementarnej stanowi obszar przestrzeni
publicznej;

2) na ca³ej d³ugo�ci obowi¹zuje przynajmniej z jednej strony
jezdni chodnik o szeroko�ci minimum 1,5 metra;

3) dopuszcza siê realizacjê �cie¿ek rowerowych;

4) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

5) zakazuje siê lokalizacji wielkoformatowych no�ników re-
klamowych;

6) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugo-
wych;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuje nastêpu-
j¹ce ustalenie: teren jednostki elementarnej znajduje siê w
granicach obszaru 2 strefy ochronnej urz¹dzeñ pomiarowych
stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej, gdzie zabrania siê
wznoszenia zabudowy piêtrowej, zwartej zabudowy jednoro-
dzinnej oraz sadzenia drzew.

§16. 1. Ustala siê teren drogi publicznej -dojazdowej,
oznaczonej na rysunku planu symbolem A-20KDD;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: droga dojazdowa;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ niska;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie: z
uwagi na po³o¿enie terenu w obrêbie G³ównego Zbiornika
Wód Podziemnych GZWP nr 307 �Sandr Leszno� gromadz¹-
cego wody powierzchniowe w czwartorzêdowych utworach
porowych, zagospodarowanie terenu oraz realizowane inwe-
stycje nie mog¹ naruszaæ stanu tego zbiornika;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce ustalenia:

1) teren jednostki elementarnej znajduje siê w granicach
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, gdzie
wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwi¹zane z pracami
ziemnymi nale¿y uzgodniæ z wojewódzkim konserwato-
rem zabytków, co do konieczno�ci prowadzenia ich pod
nadzorem archeologicznym;

2) na terenie jednostki elementarnej nie wystêpuj¹ zabytki
nieruchome wpisane do rejestru konserwatora zabytków,
ani te¿ figuruj¹ce w wykazie zabytków;

3) w przypadku wyst¹pienia zabytków i obiektów archeolo-
gicznych w trakcie robót ziemnych, wymagane jest pod-
jêcie ratowniczych badañ wykopaliskowych, za pozwole-
niem wojewódzkiego konserwatora zabytków;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) ustala siê minimaln¹ szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹-
cych na 15 metrów;

2) dopuszcza siê realizacjê wydzielonych miejsc parkingo-
wych wzd³u¿ jezdni;

3) na obszarze znajduj¹cym siê w powierzchni podej�cia o
nachyleniu 1:30 do lotniska, obowi¹zuj¹ ograniczenia co
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do maksymalnej wysoko�ci obiektów budowlanych trud-
no dostrzegalnych z powietrza, okre�lonej kolejnymi rzêd-
nymi naniesionymi na rysunku planu, pomniejszonej o 10
metrów;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) teren jednostki elementarnej stanowi obszar przestrzeni
publicznej;

2) na ca³ej d³ugo�ci obowi¹zuje przynajmniej z jednej strony
jezdni chodnik o szeroko�ci minimum 1,5 metra;

3) dopuszcza siê realizacjê �cie¿ek rowerowych;

4) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

5) dopuszcza siê lokalizacjê wielkoformatowych no�ników
reklamowych;

6) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugo-
wych;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuje nastêpu-
j¹ce ustalenie: teren jednostki elementarnej znajduje siê w
granicach obszaru 2 strefy ochronnej urz¹dzeñ pomiarowych
stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej, gdzie zabrania siê
wznoszenia zabudowy piêtrowej, zwartej zabudowy jednoro-
dzinnej oraz sadzenia drzew.

§17. 1. Ustala siê teren drogi publicznej -dojazdowej,
oznaczonej na rysunku planu symbolem A-21KDD;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: droga dojazdowa;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ niska;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie: z
uwagi na po³o¿enie terenu w obrêbie G³ównego Zbiornika
Wód Podziemnych GZWP nr 307 �Sandr Leszno� gromadz¹-
cego wody powierzchniowe w czwartorzêdowych utworach
porowych, zagospodarowanie terenu oraz realizowane inwe-
stycje nie mog¹ naruszaæ stanu tego zbiornika;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce ustalenia:

1) teren jednostki elementarnej znajduje siê w granicach
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, gdzie
wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwi¹zane z pracami
ziemnymi nale¿y uzgodniæ z wojewódzkim konserwato-
rem zabytków, co do konieczno�ci prowadzenia ich pod
nadzorem archeologicznym;

2) na terenie jednostki elementarnej nie wystêpuj¹ zabytki
nieruchome wpisane do rejestru konserwatora zabytków,
ani te¿ figuruj¹ce w wykazie zabytków;

3) w przypadku wyst¹pienia zabytków i obiektów archeolo-
gicznych w trakcie robót ziemnych, wymagane jest pod-

jêcie ratowniczych badañ wykopaliskowych, za pozwole-
niem wojewódzkiego konserwatora zabytków;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) ustala siê minimaln¹ szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹-
cych na 12 metrów;

2) dopuszcza siê realizacjê wydzielonych miejsc parkingo-
wych wzd³u¿ jezdni;

3) na obszarze znajduj¹cym siê w powierzchni podej�cia o
nachyleniu 1:30 do lotniska, obowi¹zuj¹ ograniczenia co
do maksymalnej wysoko�ci obiektów budowlanych trud-
no dostrzegalnych z powietrza, okre�lonej kolejnymi rzêd-
nymi naniesionymi na rysunku planu, pomniejszonej o 10
metrów;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) teren jednostki elementarnej stanowi obszar przestrzeni
publicznej;

2) na ca³ej d³ugo�ci obowi¹zuje przynajmniej z jednej strony
jezdni chodnik o szeroko�ci minimum 1,5 metra;

3) dopuszcza siê realizacjê �cie¿ek rowerowych;

4) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

5) dopuszcza siê lokalizacje wielkoformatowych no�ników
reklamowych;

6) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugo-
wych.

§18. 1. Ustala siê teren drogi publicznej -dojazdowej,
oznaczonej na rysunku planu symbolem A-22KDD;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: droga dojazdowa;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ niska;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie: z.
uwagi na po³o¿enie terenu w obrêbie G³ównego Zbiornika
Wód Podziemnych GZWP nr 307 �Sandr Leszno� gromadz¹-
cego wody powierzchniowe w czwartorzêdowych utworach
porowych, zagospodarowanie terenu oraz realizowane inwe-
stycje nie mog¹ naruszaæ stanu tego zbiornika;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce ustalenia:

1) teren jednostki elementarnej znajduje siê w granicach
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, gdzie
wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwi¹zane z pracami
ziemnymi nale¿y uzgodniæ z wojewódzkim konserwato-
rem zabytków, co do konieczno�ci prowadzenia ich pod
nadzorem archeologicznym;
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2) na terenie jednostki elementarnej nie wystêpuj¹ zabytki
nieruchome wpisane do rejestru konserwatora zabytków,
ani. te¿ figuruj¹ce w wykazie zabytków;

3) w przypadku wyst¹pienia zabytków i obiektów archeolo-
gicznych w trakcie robót ziemnych, wymagane jest pod-
jêcie ratowniczych badañ wykopaliskowych, za pozwole-
niem wojewódzkiego konserwatora zabytków;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) ustala siê minimaln¹ szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹-
cych na 10 metrów;

2) docelowo, po uzyskaniu przez drogê A-17KDG parame-
trów drogi klasy G, zakazuje siê bezpo�redniego po³¹cze-
nia drogi A-22KDD z g³ównymi pasami ruchu drogi A-
17KDG;

3) dopuszcza siê po³¹czenie drogi A-22KDD z droga serwi-
sow¹ realizowan¹ w liniach rozgraniczaj¹cych drogi A-
17KDG;

4) docelowo, po uzyskaniu przez drogê oznaczon¹ w planie
symbolem A-18KDG parametrów drogi klasy G, po³¹cze-
nie drogi A-22KDD z g³ównymi pasami ruchu drogi A-
18KDG dopuszcza siê jako skrzy¿owanie tylko na prawe
skrêty;

5) dopuszcza siê po³¹czenie drogi A-22KDD z droga serwi-
sow¹ realizowan¹ w liniach rozgraniczaj¹cych drogi A-
18KDG;

6) dopuszcza siê modernizacjê, przebudowê lub rozbudowê
przepustu umo¿liwiaj¹cego swobodny przep³yw wód Rowu
Strzy¿ewickiego;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) teren jednostki elementarnej stanowi obszar przestrzeni
publicznej;

2) na ca³ej d³ugo�ci obowi¹zuje przynajmniej z jednej strony
jezdni chodnik o szeroko�ci minimum 1,5 metra;

3) dopuszcza siê realizacjê �cie¿ek rowerowych;

4) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

5) dopuszcza siê lokalizacjê wielkoformatowych no�ników
reklamowych;

6) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugo-
wych.

§19. 1. Ustala siê teren drogi publicznej -dojazdowej,
oznaczonej na rysunku planu symbolem A-23KDD;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: droga dojazdowa;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ niska;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie: z
uwagi na po³o¿enie terenu w obrêbie G³ównego Zbiornika
Wód Podziemnych GZWP nr 307 �Sandr Leszno� gromadz¹-
cego wody powierzchniowe w czwartorzêdowych utworach
porowych, zagospodarowanie terenu oraz realizowane inwe-
stycje nie mog¹ naruszaæ stanu tego zbiornika;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce ustalenia:

1) teren jednostki elementarnej znajduje siê w granicach
zespo³u dworsko-folwarcznego objêtego ochron¹, wpisa-
nego do rejestru zabytków na podstawie prawomocnej
decyzji konserwatorskiej z dnia 29 czerwca 1991 r., nr
rejestru 1216A;

2) lokalizacje nowych obiektów, wyburzenia obiektów istnie-
j¹cych, podzia³y dzia³ek, planowane na terenie dawnego
folwarku - w granicach zespo³u wpisanego do rejestru
zabytków - wymagaj¹ uzyskania zgody wojewódzkiego
konserwatora zabytków;

3) teren jednostki elementarnej znajduje siê w granicach
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, gdzie
wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwi¹zane z pracami
ziemnymi nale¿y uzgodniæ z wojewódzkim konserwato-
rem zabytków, co do konieczno�ci prowadzenia ich pod
nadzorem archeologicznym;

4) w przypadku wyst¹pienia zabytków i obiektów archeolo-
gicznych w trakcie robót ziemnych, wymagane jest pod-
jêcie ratowniczych badañ wykopaliskowych, za pozwole-
niem wojewódzkiego konserwatora zabytków;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) ustala siê minimaln¹ szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹-
cych na 12 metrów;

2) docelowo, po uzyskaniu przez drogê A-17KDG parame-
trów drogi klasy G, po³¹czenie drogi A-23KDD z g³ównymi
pasami ruchu drogi A-17KDG dopuszcza siê jako skrzy¿o-
wanie tylko na prawe skrêty;

3) dopuszcza siê po³¹czenie drogi A-23KDD z drog¹ serwi-
sow¹ realizowan¹ w liniach rozgraniczaj¹cych drogi A-
17KDG;

4) dopuszcza siê realizacjê wydzielonych miejsc parkingo-
wych wzd³u¿ jezdni;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) teren jednostki elementarnej stanowi obszar przestrzeni
publicznej;

2) na ca³ej d³ugo�ci obowi¹zuje przynajmniej z jednej strony
jezdni chodnik o szeroko�ci minimum 1,5 metra;

3) dopuszcza siê realizacjê �cie¿ek rowerowych;

4) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

Poz. 2117



— 12066 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 128

5) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugo-
wych oraz wielkoformatowych no�ników reklamowych.

§20. 1. Ustala siê teren drogi publicznej -dojazdowej,
oznaczonej na rysunku planu symbolem A-24KDD;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: droga dojazdowa;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ niska;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie: z
uwagi na po³o¿enie terenu w obrêbie G³ównego Zbiornika
Wód Podziemnych GZWP nr 307 �Sandr Leszno� gromadz¹-
cego wody powierzchniowe w czwartorzêdowych utworach
porowych, zagospodarowanie terenu oraz realizowane inwe-
stycje nie mog¹ naruszaæ stanu tego zbiornika;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce ustalenia:

1) teren jednostki elementarnej znajduje siê w granicach
zespo³u dworsko-folwarcznego objêtego ochron¹, wpisa-
nego do rejestru zabytków na podstawie prawomocnej
decyzji konserwatorskiej z dnia 29 czerwca 1991 r., nr
rejestru 1216A;

2) lokalizacje nowych obiektów, wyburzenia obiektów istnie-
j¹cych, podzia³y dzia³ek, planowane na terenie dawnego
folwarku - w granicach zespo³u wpisanego do rejestru
zabytków - wymagaj¹ uzyskania zgody wojewódzkiego
konserwatora zabytków;

3) teren jednostki elementarnej znajduje siê w granicach
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, gdzie
wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwi¹zane z pracami
ziemnymi nale¿y uzgodniæ z wojewódzkim konserwato-
rem zabytków, co do konieczno�ci prowadzenia ich pod
nadzorem archeologicznym;

4) w przypadku wyst¹pienia zabytków i obiektów archeolo-
gicznych w trakcie robót ziemnych, wymagane jest pod-
jêcie ratowniczych badañ wykopaliskowych, za pozwole-
niem wojewódzkiego konserwatora zabytków;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) ustala siê minimaln¹ szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹-
cych na 12 metrów;

2) dopuszcza siê realizacjê wydzielonych miejsc parkingo-
wych wzd³u¿ jezdni;

1) w zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³towa-
nia przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) teren jednostki elementarnej stanowi obszar przestrzeni
publicznej;

2) na ca³ej d³ugo�ci obowi¹zuje przynajmniej z jednej strony
jezdni chodnik o szeroko�ci minimum 1,5 metra;

3) dopuszcza siê realizacjê �cie¿ek rowerowych;

4) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

5) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugo-
wych oraz wielkoformatowych no�ników reklamowych.

§21. 1. Ustala siê teren drogi wewnêtrznej, oznaczonej
na rysunku planu symbolem A-25KDW;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: droga wewnêtrzna;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ niska;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie: z
uwagi na po³o¿enie terenu w obrêbie G³ównego Zbiornika
Wód Podziemnych GZWP nr 307 �Sandr Leszno� gromadz¹-
cego wody powierzchniowe w czwartorzêdowych utworach
porowych, zagospodarowanie terenu oraz realizowane inwe-
stycje nie mog¹ naruszaæ stanu tego zbiornika;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce ustalenia:

1) teren jednostkfcelementarnej znajduje siê w granicach
zespo³u dworsko-folwarcznego objêtego ochron¹, wpisa-
nego do rejestru zabytków na podstawie prawomocnej
decyzji konserwatorskiej z dnia 29 czerwca 1991 r., nr
rejestru 1216A;

2) lokalizacje nowych obiektów, wyburzenia obiektów istnie-
j¹cych, podzia³y dzia³ek, planowane na terenie dawnego
folwarku - w granicach zespo³u wpisanego do rejestru
zabytków - wymagaj¹ uzyskania zgody wojewódzkiego
konserwatora zabytków;

3) teren jednostki elementarnej znajduje siê w granicach
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, gdzie
wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwi¹zane z pracami
ziemnymi nale¿y uzgodniæ z wojewódzkim konserwato-
rem zabytków, co do konieczno�ci prowadzenia ich pod
nadzorem archeologicznym;

4) w przypadku wyst¹pienia zabytków i obiektów archeolo-
gicznych w trakcie robót ziemnych, wymagane jest pod-
jêcie ratowniczych badañ wykopaliskowych, za pozwole-
niem wojewódzkiego konserwatora zabytków;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) zakazuje siê realizacji budynków;

2) ustala siê minimaln¹ szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹-
cych na 6 metrów;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³towa-
nia przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) dopuszcza siê urz¹dzenie drogi jako ci¹gu pieszo-jezdnego;

2) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;
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3) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugo-
wych oraz wielkoformatowych no�ników reklamowych.

§22. 1. Ustala siê teren drogi wewnêtrznej, oznaczonej
na rysunku planu symbolem A-26KDW;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: droga wewnêtrzna;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ niska;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie: z
uwagi na po³o¿enie terenu w obrêbie G³ównego Zbiornika
Wód Podziemnych GZWP nr 307 �Sandr Leszno� gromadz¹-
cego wody powierzchniowe w czwartorzêdowych utworach
porowych, zagospodarowanie terenu oraz realizowane inwe-
stycje nie mog¹ naruszaæ stanu tego zbiornika;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce ustalenia:

1) teren jednostki elementarnej znajduje siê w granicach
zespo³u dworsko-folwarcznego objêtego ochron¹, wpisa-
nego do rejestru zabytków na podstawie prawomocnej
decyzji konserwatorskiej z dnia 29 czerwca 1991 r., nr
rejestru 1216A;

2) lokalizacje nowych obiektów, wyburzenia obiektów istnie-
j¹cych, podzia³y dzia³ek, planowane na terenie dawnego
folwarku - w granicach zespo³u wpisanego do rejestru
zabytków - wymagaj¹ uzyskania zgody wojewódzkiego
konserwatora zabytków;

3) teren jednostki elementarnej znajduje siê w granicach
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, gdzie
wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwi¹zane z pracami
ziemnymi nale¿y uzgodniæ z wojewódzkim konserwato-
rem zabytków, co do konieczno�ci prowadzenia ich pod
nadzorem archeologicznym;

4) w przypadku wyst¹pienia zabytków i obiektów archeolo-
gicznych w trakcie robót ziemnych, wymagane jest pod-
jecie ratowniczych badañ wykopaliskowych, za pozwole-
niem wojewódzkiego konserwatora zabytków;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) ustala siê minimaln¹ szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹-
cych na 5 metrów;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) dopuszcza siê urz¹dzenie drogi jako ci¹gu pieszo-jezdnego;

2) dopuszcza siê realizacjê chodników i �cie¿ek rowerowych;

3) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

4) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugo-
wych oraz wielkoformatowych no�ników reklamowych.

§23. 1. Ustala siê tereny zieleni innej, oznaczone symbo-
lami A-27ZI, A-28ZI, A-29ZI, A-30ZI;

2. W zakresie przeznaczenia terenów obowi¹zuje nastê-
puj¹ce ustalenie: przeznaczenie podstawowe terenów: obu-
dowa biologiczna cieku wodnego - Rów Strzy¿ewicki;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenie: z
uwagi na po³o¿enie terenu w obrêbie G³ównego Zbiornika
Wód Podziemnych GZWP nr 307 �Sandr Leszno� gromadz¹-
cego wody powierzchniowe w czwartorzêdowych utworach
porowych, zagospodarowanie terenu oraz realizowane inwe-
stycje nie mog¹ naruszaæ stanu tego zbiornika;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce ustalenia:

1) tereny jednostek elementarnych znajduj¹ siê w granicach
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, gdzie
wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwi¹zane z pracami
ziemnymi nale¿y uzgodniæ z wojewódzkim konserwato-
rem zabytków, co do konieczno�ci prowadzenia ich pod
nadzorem archeologicznym;

2) na terenach jednostek elementarnych nie wystêpuj¹ za-
bytki nieruchome wpisane do rejestru konserwatora za-
bytków, ani te¿ figuruj¹ce w wykazie zabytków;

3) w przypadku wyst¹pienia zabytków i obiektów archeolo-
gicznych w trakcie robót ziemnych, wymagane jest pod-
jêcie ratowniczych badañ wykopaliskowych, za pozwole-
niem wojewódzkiego konserwatora zabytków;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) ustala siê zakaz lokalizacji budynków i budowli poza
obiektami infrastruktury i gospodarki wodnej;

2) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ obiektów budowlanych
na 6 metrów;

3) na obszarze znajduj¹cym siê w powierzchni podej�cia o
nachyleniu 1:30 do lotniska, obowi¹zuj¹ dodatkowe ogra-
niczenia, co do maksymalnej wysoko�ci obiektów budow-
lanych trudno dostrzegalnych z powietrza, okre�lonej
kolejnymi rzêdnymi naniesionymi na rysunku planu, po-
mniejszonej o 10 metrów;

4) na terenie jednostki elementarnej A-28ZI zakazuje siê
sadzenia gatunków drzew, których wysoko�æ przekracza
12 metrów;

5) dopuszcza siê wykonanie poszerzenia Rowu Strzy¿ewic-
kiego;

6) zakazuje siê wykonywania ogrodzeñ oraz nasadzenia zie-
leni¹ �rednia i wysok¹ w pasie konserwacyjnym o szero-
ko�ci 3 metrów od górnej krawêdzi skarpy cieku wodnego
(Rów Strzy¿ewicki), s¹siaduj¹cego z niniejszymi jednost-
kami elementarnymi;

7) dopuszcza siê realizacjê k³adek, mostów i przepustów
umo¿liwiaj¹cych komunikacjê pomiêdzy brzegami cieku
wodnego;
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8) dopuszcza siê realizacjê �cie¿ek pieszych i rowerowych;

9) dopuszcza siê rekreacyjne wykorzystanie terenu;

10) dla obszaru w promieniu 10 metrów od obudowy otworu
studziennego Strzy¿ewice PGR zlokalizowanego na tere-
nie jednostki elementarnej A-29ZI, stanowi¹cego rezerwo-
we ujecie miasta Leszna zakazuje siê u¿ytkowania grun-
tów do celów niezwi¹zanych z eksploatacj¹ ujêcia wody;

11) do studni Strzy¿ewice PGR nale¿y zapewniæ dojazd po-
przez realizacjê drogi wewnêtrznej;

6. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuje nastêpu-
j¹ce ustalenie: tereny jednostek elementarnych znajduje siê
w granicach obszaru 3 strefy ochronnej urz¹dzeñ pomiaro-
wych stacji Hydrologiczno-Meteorologióznej, gdzie zakazuje
siê wznoszenia zwartej zabudowy piêtrowej oraz sadzenia
drzew w zwartych zespo³ach.

7. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuje zakaz wtórnych podzia-
³ów nieruchomo�ci;

8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia:

1) dopuszcza siê lokalizacje wszystkich podziemnych sieci i
obiektów infrastruktury technicznej, o ile nie bêdzie to
powodowaæ kolizji z funkcj¹ podstawow¹ terenu;

2) nie przewiduje siê zaopatrzenia w wodê, gaz oraz odpro-
wadzania �cieków komunalnych i wód opadowych;

3) zakazuje siê lokalizacji napowietrznych linii elektrycznych i
telekomunikacyjnych wysokiego, �redniego i niskiego napiêcia;

4) zakazuje siê realizacjê stacji transformatorowych;

5) zakazuje siê lokalizacji masztów radiowych i telekomuni-
kacyjnych.

§24. 1. Ustala siê tereny wód �ródl¹dowych, oznaczone
symbolami A-31WS, A-32WS, A-33WS;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuje nastêpu-
j¹ce ustalenie: przeznaczenie podstawowe terenów: ciek wodny
� Rów Strzy¿ewicki;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie: z.
uwagi na po³o¿enie terenu w obrêbie G³ównego Zbiornika
Wód Podziemnych GZWP nr 307 �Sandr Leszno� gromadz¹-
cego wody powierzchniowe w czwartorzêdowych utworach
porowych, zagospodarowanie terenu oraz realizowane inwe-
stycje nie mog¹ naruszaæ stanu tego zbiornika;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce ustalenia:

1) tereny jednostek elementarnych znajduj¹ siê w granicach
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, gdzie
wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwi¹zane z pracami
ziemnymi nale¿y uzgodniæ z wojewódzkim konserwato-
rem zabytków, co do konieczno�ci prowadzenia ich pod
nadzorem archeologicznym;

2) na terenach jednostek elementarnych nie wystêpuj¹ za-
bytki nieruchome wpisane do rejestru konserwatora za-
bytków, ani te¿ figuruj¹ce w wykazie zabytków;

3) w przypadku wyst¹pienia zabytków i obiektów archeolo-
gicznych w trakcie robót ziemnych, wymagane jest pod-
jêcie ratowniczych badañ wykopaliskowych, za pozwole-
niem wojewódzkiego konserwatora zabytków;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) ustala siê zakaz lokalizacji budynków i budowli poza
obiektami gospodarki wodnej;

2) dopuszcza siê modernizacjê, przebudowê i poszerzenie
Rowu Strzy¿ewickiego;

3) dopuszcza siê rekreacyjne wykorzystanie terenu;

4) dopuszcza siê realizacjê k³adek, mostów i przepustów
umo¿liwiaj¹cych komunikacjê pomiêdzy brzegami cieku
wodnego;

5) dopuszcza siê realizacjê �cie¿ek pieszych i rowerowych;

6. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuje nastêpu-
j¹ce ustalenie: tereny jednostek elementarnych znajduje siê
w granicach obszaru 3 strefy ochronnej urz¹dzeñ pomiaro-
wych stacji Hydrologiczno- Meteorologicznej, gdzie zakazuje
siê wznoszenia zwartej zabudowy piêtrowej oraz sadzenia
drzew w zwartych zespo³ach.

7. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuje zakaz wtórnych podzia-
³ów nieruchomo�ci;

8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia:

1) dopuszcza siê lokalizacje wszystkich podziemnych sieci i
obiektów infrastruktury technicznej o ile nie bêdzie to
powodowaæ kolizji z funkcj¹ podstawow¹ terenu;

2) nie przewiduje siê zaopatrzenia w wodê, gaz oraz odpro-
wadzania �cieków komunalnych;

3) dopuszcza siê odprowadzanie wód opadowych z innych
terenów do Rowu Strzy¿ewickiego po ich wstêpnym pod-
czyszczeniu;

4) zakazuje siê lokalizacji napowietrznych linii elektrycznych
i telekomunikacyjnych wysokiego, �redniego i niskiego
napiêcia;

5) zakazuje siê lokalizacji masztów radiowych i telekomuni-
kacyjnych.

§25. 1. Ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, oznaczone symbolami B-1MN, B-2MN, B-3MN,
B-4MN, B-5MN, B-6MN, B-7MN, B-8MN, B-9MN, B-10MN;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenów: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna-wolnostoj¹ca;
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2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenów: lokale us³ugowe;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) prowadzona dzia³alno�æ nie mo¿e powodowaæ ponadnor-
matywnego oddzia³ywania na �rodowisko w zakresie
ha³asu, wibracji, emisji zanieczyszczeñ py³owych i gazo-
wych, zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchnio-
wych, promieniowania elektromagnetycznego itp. poza
granicami terenu, do którego inwestor posiada tytu³ praw-
ny;

2) z uwagi na po³o¿enie w obrêbie G³ównego Zbiornika Wód
Podziemnych GZWP nr 307 �Sandr Leszno� gromadz¹ce-
go wody powierzchniowe w czwartorzêdowych utworach
porowych, zagospodarowanie terenu oraz realizowane
inwestycje nie mog¹ naruszaæ stanu tego zbiornika;

3) zakazuje siê przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-
waæ na �rodowisko, dla których ustalono obowi¹zek spo-
rz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko i dla
których sporz¹dzenie raportu jest obligatoryjne, z wyj¹t-
kiem inwestycji celu publicznego;

4) tereny jednostek stanowi¹ podlegaj¹ce ochronie akustycz-
nej obszary przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹,
gdzie obowi¹zuj¹ dopuszczalne dla tego rodzaju zagospo-
darowania poziomy ha³asu, okre�lone w przepisach od-
rêbnych;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce ustalenia:

1) tereny jednostek elementarnych znajduj¹ siê w granicach
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, gdzie
wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwi¹zane z pracami
ziemnymi nale¿y uzgodniæ z wojewódzkim konserwato-
rem zabytków, co do konieczno�ci prowadzenia ich pod
nadzorem archeologicznym;

2) na terenach jednostek elementarnych nie wystêpuj¹ za-
bytki nieruchome wpisane do rejestru konserwatora za-
bytków, ani te¿ figuruj¹ce w wykazie zabytków;

3) w przypadku wyst¹pienia zabytków i obiektów archeolo-
gicznych w trakcie robót ziemnych, wymagane jest pod-
jêcie ratowniczych badañ wykopaliskowych, za pozwole-
niem wojewódzkiego konserwatora zabytków;

5. W zakresie zasad kszta³towania przestrzeni publicz-
nych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) na terenie jednostek elementarnych nie przewiduje siê
przestrzeni publicznych;

2) od strony dróg publicznych ustala siê zakaz realizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i
¿elbetowych;

3) wysoko�æ ogrodzeñ posesji od strony dróg publicznych
nie mo¿e przekroczyæ 1,60 m.

6. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) dopuszcza siê wydzielenie w budynków mieszkalnym jed-
norodzinnym lokalu us³ugowego o powierzchni ca³kowitej
nie przekraczaj¹cej 30% powierzchni ca³kowitej budynku;

2) nieprzekraczalne i obowi¹zuj¹ce linie zabudowy ustala siê
jak na rysunku planu w odleg³o�ci:

a) 6 metrów od linii rozgraniczaj¹cych projektowanych
dróg dojazdowych;

b) 6 metrów od linii rozgraniczaj¹cych projektowanych
ci¹gów pieszych;

c) 8 metrów od linii rozgraniczaj¹cych projektowanych
dróg lokalnych;

3) wielko�æ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzch-
ni dzia³ki nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 0,3;

4) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu wydzielonych dzia³ek nie mo¿e
byæ mniejszy ni¿ 0,5;

5) dopuszcza siê realizacjê wolnostoj¹cych i dobudowanych
gara¿y i budynków gospodarczych;

6) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 12 me-
trów;

7) na obszarze znajduj¹cym siê w powierzchni podej�cia o
nachyleniu 1:30 do lotniska, obowi¹zuj¹ dodatkowe ogra-
niczenia, co do maksymalnej wysoko�ci budynków okre-
�lonej kolejnymi rzêdnymi naniesionymi na rysunku pla-
nu;

8) na obszarze znajduj¹cym siê w powierzchni podej�cia o
nachyleniu 1:30 do lotniska, obowi¹zuj¹ ograniczenia, co
do maksymalnej wysoko�ci obiektów budowlanych trud-
no dostrzegalnych z powietrza, okre�lonej kolejnymi rzêd-
nymi naniesionymi na rysunku planu, pomniejszonej o
10metrów;

9) ustala siê maksymaln¹ liczbê kondygnacji naziemnych na
dwie;

10) dopuszcza siê realizacjê dodatkowej kondygnacji podda-
sza u¿ytkowego w stromym dachu;

11) ustala siê obowi¹zek realizacji budynków z dwuspado-
wym lub wielospadowym, dachem, o nachyleniu mini-
mum 30°;

12) ustala siê pokrycie dachów budynków z dachówki cera-
micznej lub z materia³u dachówkopodobnego o kolorze
naturalnej ceramiki budowlanej;

13) ustala siê zakaz stosowania zewnêtrznych ok³adzin elewa-
cji z tworzyw sztucznych (np.siding);

7. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) ustala siê, ¿e wielko�æ nowo wydzielonej dzia³ki budow-
lanej nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 800 m2;

2) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki ustala siê na 20 me-
trów;

3) proponowany podzia³ na dzia³ki przedstawiono na rysun-
ku planu;
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4) k¹t po³o¿enia bocznych granic wydzielonych dzia³ek w
stosunku do obs³uguj¹cego pasa drogowego powinien
wynosiæ 90° z dopuszczalnym odchyleniem nie wiêkszym
ni¿ 10° w ka¿da stronê;

8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie:

1) na terenie ka¿dej dzia³ki nale¿y zapewniæ, co najmniej dwa
sta³e miejsca postojowe, a w przypadku lokalizacji us³ug,
dodatkowo, co najmniej jedno sta³e miejsce postojowe na
ka¿de rozpoczête 50 m2 powierzchni us³ugowej;

2) w przypadku dzia³ek naro¿nych posiadaj¹cych dostêp do
wiêcej ni¿ jednej drogi publicznej obs³ugê komunikacyjn¹
dzia³ki nale¿y zapewniæ od strony drogi o ni¿szej klasie, a
w przypadku s¹siadowania z drogami tej samej klasy od
drogi posiadaj¹cej d³u¿sz¹ wspóln¹ granicê z terenem
jednostki elementarnej;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia:

1) zaopatrzenie w wodê nale¿y zapewniæ przy³¹czami wodo-
ci¹gowymi wpiêtymi do istniej¹cej i projektowanej roz-
dzielczej sieci wodoci¹gowej miasta Leszna, zgodnie z
przepisami odrêbnymi, na warunkach uzgodnionych z
zarz¹dc¹ sieci;

2) zakazuje siê budowy indywidualnych ujêæ wody pobiera-
j¹cych wody podziemne;

3) docelowo odprowadzenie �cieków komunalnych nale¿y
zapewniæ grawitacyjno-t³ocznym systemem kanalizacji sa-
nitarnej miasta Leszna, zgodnie z przepisami odrêbnymi,
na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹ sieci;

4) �cieki przemys³owe nale¿y przed odprowadzeniem do
kanalizacji sanitarnej oczy�ciæ we w³asnych urz¹dzeniach
oczyszczaj¹cych zlokalizowanych na terenie inwestora.

5) zakazuje siê realizacji zbiorników bezodp³ywowych na
�cieki bytowe;

6) wody opadowe z po³aci dachowych i nawierzchni utwar-
dzonych nale¿y zagospodarowaæ na terenie nieruchomo-
�ci, a ich nadmiar odprowadziæ do istniej¹cej i projekto-
wanej lokalnej sieci kanalizacji deszczowej na warunkach
uzgodnionych z zarz¹dc¹ sieci;

7) tereny, na których mo¿e doj�æ do zanieczyszczenia sub-
stancjami ropopochodnymi lub chemicznymi nale¿y utwar-
dziæ i skanalizowaæ, zanieczyszczenia tam powstaj¹ce winny
byæ zneutralizowane przed ich odprowadzeniem do kana-
lizacji deszczowej poprzez zainstalowanie odpowiednich
urz¹dzeñ dla separacji substancji ropopochodnych na
terenie inwestora;

8) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ nale¿y zapewniæ z
rozdzielczej sieci elektroenergetycznej �redniego i niskie-
go napiêcia zgodnie z warunkami technicznymi przy³¹cze-
nia wydanymi przez zarz¹dcê sieci;

9) zakazuje siê lokalizacji napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych wysokiego, �redniego i niskiego napiêcia;

10) dopuszcza siê realizacjê wbudowanych i wolnostoj¹cych
stacji transformatorowych;

11) zaopatrzenie w gaz nale¿y zapewniæ z rozbudowanej roz-
dzielczej sieci gazowej, na zasadach okre�lonych w Prawie
Energetycznym, po spe³nieniu warunków technicznych i
ekonomicznych przy³¹czenia;

12) w przypadku braku mo¿liwo�ci pod³¹czenia do lokalnej
sieci gazowej do czasu jej realizacji dopuszcza siê zasilanie
z butli lub instalacji zbiornikowej na gaz p³ynny;

13) zakazuje siê na lokalizacji instalacji zbiornikowej gazu
propan/butan w strefie frontowej dzia³ki;

14) zaopatrzenie w ciep³o nale¿y zapewniæ z indywidualnych
lub grupowych �róde³ zaopatrzenia w ciep³o;

15) w nowoprojektowanych kot³owniach do wytwarzania ener-
gii do celów grzewczych nale¿y stosowaæ paliwa p³ynne,
gazowe i sta³e charakteryzuj¹ce siê niskimi wska�nikami
emisji substancji do powietrza lub alternatywne �ród³a
energii;

16) dostêp do sieci telekomunikacyjnej zapewniæ kablow¹ lub
radiow¹ sieci¹ telekomunikacyjn¹;

17) zakazuje siê lokalizacji napowietrznych linii telekomunika-
cyjnych;

18) zakazuje siê lokalizacji masztów radiowo-telekomunikacyj-
nych;

19) gospodarowanie odpadami nale¿y prowadziæ zgodnie z
obowi¹zuj¹cym �Planem gospodarki odpadami dla mia-
sta Leszna� oraz wymogami przepisów odrêbnych.

§26. 1. Ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej z dopuszczeniem zabudowy us³ugowej, oznaczo-
ne symbolami B-11MN/U, B-12MN/U, B-13MN/U;.

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenów: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna-wolnostoj¹ca;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenów: wolnostoj¹ca i
wbudowana zabudowa us³ugowa;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia

1) prowadzona dzia³alno�æ nie mo¿e powodowaæ ponadnor-
matywnego oddzia³ywania na �rodowisko w zakresie ha³a-
su, wibracji, emisji zanieczyszczeñ py³owych i gazowych,
zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych,
promieniowania elektromagnetycznego itp. poza granica-
mi terenu, do którego inwestor posiada tytu³ prawny;

2) z uwagi na po³o¿enie w obrêbie G³ównego Zbiornika Wód
Podziemnych GZWP nr 307 �Sandr Leszno� gromadz¹ce-
go wody powierzchniowe w czwartorzêdowych utworach
porowych, zagospodarowanie terenu oraz realizowane
inwestycje nie mog¹ naruszaæ stanu tego zbiornika;

3) zakazuje siê przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-
waæ na �rodowisko, dla których ustalono obowi¹zek spo-
rz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko i dla
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których sporz¹dzenie raportu jest obligatoryjne, z wyj¹t-
kiem inwestycji celu publicznego;

4) tereny jednostek stanowi¹ podlegaj¹ce ochronie akustycz-
nej obszary przeznaczone na cele mieszkaniowo-us³ugo-
we, gdzie obowi¹zuj¹ dopuszczalne dla tego rodzaju zago-
spodarowania poziomy ha³asu, okre�lone w przepisach
odrêbnych;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce ustalenia:

1) tereny jednostek elementarnych znajduj¹ siê w granicach
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, gdzie
wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwi¹zane z pracami
ziemnymi nale¿y uzgodniæ z wojewódzkim konserwato-
rem zabytków, co do konieczno�ci prowadzenia ich pod
nadzorem archeologicznym;

2) na terenach jednostek elementarnych nie wystêpuj¹ za-
bytki nieruchome wpisane do rejestru konserwatora za-
bytków, ani te¿ figuruj¹ce w wykazie zabytków;

3) w przypadku wyst¹pienia zabytków i obiektów archeolo-
gicznych w trakcie robót ziemnych, wymagane jest pod-
jêcie ratowniczych badañ wykopaliskowych, za pozwole-
niem wojewódzkiego konserwatora zabytków;

5. W zakresie zasad kszta³towania przestrzeni publicz-
nych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) na terenach jednostek elementarnych nie przewiduje siê
przestrzeni publicznych;

2) od strony dróg publicznych ustala siê zakaz realizacji
ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów betonowych i
¿elbetowych;

3) wysoko�æ ogrodzeñ posesji od strony dróg publicznych
nie mo¿e przekroczyæ 1,60 m.

6. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) powierzchnia u¿ytkowa zabudowy us³ugowej nie mo¿e
byæ wiêksza ni¿ powierzchnia u¿ytkowa zabudowy miesz-
kaniowej;

2) nieprzekraczalne i obowi¹zuj¹ce linie zabudowy ustala siê
jak na rysunku planu w odleg³o�ci:

a) 6 metrów od linii rozgraniczaj¹cych projektowanych
dróg dojazdowych;

b) 6 metrów od linii rozgraniczaj¹cych projektowanych
ci¹gów pieszych;

c) 8 metrów od linii rozgraniczaj¹cych projektowanych
dróg lokalnych;

3) wielko�æ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzch-
ni dzia³ki nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 0,3;

4) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu wydzielonych dzia³ek nie mo¿e
byæ mniejszy ni¿ 0,5;

5) dopuszcza siê realizacjê wolnostoj¹cych i dobudowanych
gara¿y i budynków gospodarczych;

6) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 12 me-
trów;

7) ustala siê maksymaln¹ liczbê kondygnacji naziemnych na
dwie;

8) dopuszcza siê realizacjê dodatkowej kondygnacji podda-
sza u¿ytkowego w stromym dachu;

9) ustala siê obowi¹zek realizacji budynków z dwuspado-
wym lub wielospadowym, dachem, o nachyleniu mini-
mum 30°;

10) ustala siê pokrycie dachów budynków z dachówki cera-
micznej lub z materia³u dachówkopodobnego o kolorze
naturalnej ceramiki budowlanej;

11) ustala siê zakaz stosowania zewnêtrznych ok³adzin elewa-
cji z tworzyw sztucznych (np. siding);

7. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) ustala siê, ¿e wielko�æ nowo wydzielonej dzia³ki budow-
lanej nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 800 m2;

2) minimaln¹ szeroko�æ frontu dzia³ki od strony drogi, z
której planuje siê obs³ugê komunikacyjn¹ dzia³ki, ustala
siê na 20 metrów;

3) proponowany podzia³ na dzia³ki przedstawiono na rysun-
ku planu;

8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie:

1) na terenie ka¿dej nowo wydzielonej dzia³ki budowlanej
nale¿y zapewniæ, co najmniej dwa sta³e miejsca postojo-
we, a w przypadku lokalizacji us³ug, dodatkowo co naj-
mniej jedno sta³e miejsce postojowe na ka¿de rozpoczête
50m2 powierzchni us³ugowej;

2) obs³ugê komunikacyjn¹ wydzielonych dzia³ek nale¿y za-
pewniæ od strony drogi dojazdowej B-26KDD;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia:

1) zaopatrzenie w wodê nale¿y zapewniæ przy³¹czami wodo-
ci¹gowymi wpiêtymi do istniej¹cej i projektowanej roz-
dzielczej sieci wodoci¹gowej miasta Leszna, zgodnie z
przepisami odrêbnymi, na warunkach uzgodnionych z
zarz¹dc¹ sieci;

2) zakazuje siê budowy indywidualnych ujêæ wody pobiera-
j¹cych wody podziemne;

3) docelowo odprowadzenie �cieków komunalnych nale¿y
zapewniæ grawitacyjno-t³ocznym systemem kanalizacji sa-
nitarnej miasta Leszna, zgodnie z przepisami odrêbnymi,
na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹ sieci;

4) �cieki przemys³owe nale¿y przed odprowadzeniem do
kanalizacji sanitarnej oczy�ciæ we w³asnych urz¹dzeniach
oczyszczaj¹cych zlokalizowanych na terenie inwestora;
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5) zakazuje siê realizacji zbiorników bezodp³ywowych na
�cieki bytowe;

6) wody opadowe z po³aci dachowych i nawierzchni utwar-
dzonych nale¿y zagospodarowaæ na terenie nieruchomo-
�ci, a ich nadmiar odprowadziæ do istniej¹cej i projekto-
wanej lokalnej sieci kanalizacji deszczowej, na warunkach
uzgodnionych z zarz¹dc¹ sieci;

7) tereny, na których mo¿e doj�æ do zanieczyszczenia sub-
stancjami ropopochodnymi lub chemicznymi nale¿y utwar-
dziæ i skanalizowaæ, zanieczyszczenia tam powstaj¹ce winny
byæ zneutralizowane przed ich odprowadzeniem do kana-
lizacji deszczowej poprzez zainstalowanie odpowiednich
urz¹dzeñ dla separacji substancji ropopochodnych na
terenie inwestora;

8) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ nale¿y zapewniæ z
rozdzielczej sieci elektroenergetycznej �redniego i niskie-
go napiêcia zgodnie z warunkami technicznymi przy³¹cze-
nia wydanymi przez zarz¹dcê sieci;

9) zakazuje siê lokalizacji napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych wysokiego, �redniego i niskiego napiêcia;

10) dopuszcza siê realizacjê wbudowanych i wolnostoj¹cych
stacji transformatorowych;

11) zaopatrzenie w gaz nale¿y zapewniæ z rozbudowanej roz-
dzielczej sieci gazowej, na zasadach okre�lonych w Prawie
Energetycznym, po spe³nieniu warunków technicznych i
ekonomicznych przy³¹czenia;

12) w przypadku braku mo¿liwo�ci pod³¹czenia do lokalnej
sieci gazowej do czasu jej realizacji dopuszcza siê zasilanie
z butli lub instalacji zbiornikowej na gaz p³ynny;

13) zakazuje siê na lokalizacji instalacji zbiornikowej gazu
propan/butan w strefie frontowej dzia³ki;

14) zaopatrzenie w ciep³o nale¿y zapewniæ z indywidualnych
lub grupowych �róde³ zaopatrzenia w ciep³o;

15) w nowoprojektowanych kot³owniach do wytwarzania ener-
gii do celów grzewczych nale¿y stosowaæ paliwa p³ynne,
gazowe i sta³e charakteryzuj¹ce siê niskimi wska�nikami
emisji substancji do powietrza lub alternatywne �ród³a
energii;

16) dostêp do sieci telekomunikacyjnej zapewniæ kablow¹ lub
radiow¹ sieci¹ telekomunikacyjn¹;

17) zakazuje siê lokalizacji napowietrznych linii telekomunika-
cyjnych;

18) zakazuje siê lokalizacji masztów radiowo-telekomunikacyjnych;

19) gospodarowanie odpadami nale¿y prowadziæ zgodnie z
obowi¹zuj¹cym �Planem gospodarki odpadami dla mia-
sta Leszna� oraz wymogami przepisów odrêbnych.

§27. 1. Ustala siê teren zabudowy us³ugowej, oznaczony
symbolem B-14U;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa us³ugowa;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: zieleñ urz¹dzona, drogi
wewnêtrzne, parkingi;

3) zakazuje siê lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów
handlowych;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) prowadzona dzia³alno�æ nie mo¿e powodowaæ po-
nadnormatywnego oddzia³ywania na �rodowisko w zakre-
sie ha³asu, wibracji, emisji zanieczyszczeñ py³owych i
gazowych, zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzch-
niowych, promieniowania elektromagnetycznego itp. poza
granicami terenu, do którego inwestor posiada tytu³ praw-
ny;

2) z uwagi na po³o¿enie w obrêbie G³ównego Zbiornika Wód
Podziemnych GZWP nr 307 �Sandr Leszno� gromadz¹ce-
go wody powierzchniowe w czwartorzêdowych utworach
porowych, zagospodarowanie terenu oraz realizowane
inwestycje nie mog¹ naruszaæ stanu tego zbiornika;

3) zakazuje siê przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-
waæ na �rodowisko, dla których ustalono obowi¹zek spo-
rz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko i dla
których sporz¹dzenie raportu jest obligatoryjne, z wyj¹t-
kiem inwestycji celu publicznego;

4) w przypadku lokalizacji na terenie jednostki elementarnej
obiektów podlegaj¹cych ochronie akustycznej nale¿y za-
stosowaæ rozwi¹zania techniczne zapewniaj¹ce w³a�ciwe
warunki akustyczne w tych obiektach;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce ustalenia:

1) teren jednostki elementarnej znajduje siê w granicach
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, gdzie
wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwi¹zane z pracami
ziemnymi nale¿y uzgodniæ z wojewódzkim konserwato-
rem zabytków, co do konieczno�ci prowadzenia ich pod
nadzorem archeologicznym;

2) na terenie jednostki elementarnej nie wystêpuj¹ zabytki
nieruchome wpisane do rejestru konserwatora zabytków,
ani te¿ figuruj¹ce w wykazie zabytków;

3) w przypadku wyst¹pienia zabytków i obiektów archeolo-
gicznych w trakcie robót ziemnych, wymagane jest pod-
jêcie ratowniczych badañ wykopaliskowych, za pozwole-
niem wojewódzkiego konserwatora zabytków;

5. W zakresie zasad kszta³towania przestrzeni publicz-
nych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) od strony drogi publicznej obs³uguj¹cej dzia³kê ustala siê
zakaz realizacji ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów
betonowych i ¿elbetowych;

2) wysoko�æ ogrodzeñ posesji od strony dróg publicznych
nie mo¿e przekroczyæ 1,60 m;

6. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
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1) nieprzekraczalne i obowi¹zuj¹ce linie zabudowy ustala siê
jak na rysunku planu w odleg³o�ci:

a) 8 metrów od linii rozgraniczaj¹cych projektowanych
dróg lokalnych;

b) 6 metrów od linii rozgraniczaj¹cych projektowanych
dróg dojazdowych;

c) 6 metrów od linii rozgraniczaj¹cych projektowanych
ci¹gów pieszych;

2) wielko�æ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzch-
ni dzia³ki nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 0,5;

3) w przypadku lokalizacji zabudowy o funkcji handlowej
wielko�æ powierzchni sprzeda¿y nie mo¿e przekroczyæ
2000 m2;

4) ustala siê, ¿e udzia³ powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu dzia³ki nie mo¿e byæ mniejszy ni¿
0,3;

5) zakazuje siê budowy wolnostoj¹cych budynków gospo-
darczych;

6) ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ budynków na 12 me-
trów;

7) ustala siê maksymaln¹ liczbê kondygnacji naziemnych na
dwie+ poddasze u¿ytkowe w stromym dachu;

8) dopuszcza siê realizacjê wszystkich rodzajów dachów, w
tym dachów p³askich;

9) ustala siê zakaz stosowania zewnêtrznych ok³adzin elewa-
cji z tworzyw sztucznych (np.siding);

7. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenie:
ustala siê, ¿e wielko�æ nowo wydzielonej dzia³ki budowlanej
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1000 m2;

8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie:

1) na terenie ka¿dej dzia³ki nale¿y zapewniæ co najmniej
jedno sta³e miejsce postojowe, na ka¿de rozpoczête 50 m2

powierzchni u¿ytkowej us³ug;

2) obs³ugê komunikacyjna nale¿y zapewniæ od strony dróg
dojazdowych;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia:

1) zaopatrzenie w wodê nale¿y zapewniæ przy³¹czami wodo-
ci¹gowymi wpiêtymi do istniej¹cej i projektowanej roz-
dzielczej sieci wodoci¹gowej miasta Leszna, zgodnie z
przepisami odrêbnymi, na warunkach uzgodnionych z
zarz¹dc¹ sieci;

2) zakazuje siê budowy indywidualnych ujêæ wody pobiera-
j¹cych wody podziemne;

3) docelowo odprowadzenie �cieków komunalnych nale¿y
zapewniæ grawitacyjno-t³ocznym systemem kanalizacji sa-
nitarnej miasta Leszna, zgodnie z przepisami odrêbnymi,
na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹ sieci;

4) �cieki przemys³owe nale¿y przed odprowadzeniem do
kanalizacji sanitarnej oczy�ciæ we w³asnych urz¹dzeniach
oczyszczaj¹cych zlokalizowanych na terenie inwestora;

5) zakazuje siê realizacji zbiorników bezodp³ywowych na
�cieki bytowe;

6) wody opadowe z po³aci dachowych i nawierzchni utwar-
dzonych nale¿y zagospodarowaæ na terenie nieruchomo-
�ci, a ich nadmiar odprowadziæ do istniej¹cej i projekto-
wanej lokalnej sieci kanalizacji deszczowej lub do Rowu
Strzy¿ewickiego, na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹
sieci lub rowu;

7) tereny, na których mo¿e doj�æ do zanieczyszczenia sub-
stancjami ropopochodnymi lub chemicznymi nale¿y utwar-
dziæ i skanalizowaæ, zanieczyszczenia tam powstaj¹ce winny
byæ zneutralizowane przed ich odprowadzeniem do kana-
lizacji deszczowej poprzez zainstalowanie odpowiednich
urz¹dzeñ dla separacji substancji ropopochodnych na
terenie inwestora;

8) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ nale¿y zapewniæ z
rozdzielczej sieci elektroenergetycznej �redniego i niskie-
go napiêcia zgodnie z warunkami technicznymi przy³¹cze-
nia wydanymi przez zarz¹dcê sieci;

9) zakazuje siê lokalizacji napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych wysokiego, �redniego i niskiego napiêcia;

10) dopuszcza siê realizacjê wbudowanych i wolnostoj¹cych
stacji transformatorowych;

11) zaopatrzenie w gaz nale¿y zapewniæ z rozbudowanej roz-
dzielczej sieci gazowej, na zasadach okre�lonych w Prawie
Energetycznym, po spe³nieniu warunków technicznych i
ekonomicznych przy³¹czenia;

12) w przypadku braku mo¿liwo�ci pod³¹czenia do lokalnej
sieci gazowej do czasu jej realizacji dopuszcza siê zasilanie
z butli lub instalacji zbiornikowej na gaz p³ynny;

13) zakazuje siê na lokalizacji instalacji zbiornikowej gazu
propan/butan w strefie frontowej dzia³ki;

14) zaopatrzenie w ciep³o nale¿y zapewniæ z indywidualnych
lub grupowych �róde³ zaopatrzenia w ciep³o;

15) w nowoprojektowanych kot³owniach do wytwarzania ener-
gii do celów grzewczych nale¿y stosowaæ paliwa p³ynne,
gazowe i sta³e charakteryzuj¹ce siê niskimi wska�nikami
emisji substancji do powietrza lub alternatywne �ród³a
energii;

16) dostêp do sieci telekomunikacyjnej zapewniæ kablow¹ lub
radiow¹ sieci¹ telekomunikacyjn¹;

17) zakazuje siê lokalizacji napowietrznych linii telekomunika-
cyjnych;

18) zakazuje siê lokalizacji masztów radiowo-telekomunikacyj-
nych;

19) gospodarowanie odpadami nale¿y prowadziæ zgodnie z
obowi¹zuj¹cym �Planem gospodarki odpadami dla mia-
sta Leszna� oraz wymogami przepisów odrêbnych.

§28. 1. Ustala siê teren sportu i rekreacji, oznaczony
symbolem B-15US.
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2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: niekubaturowe obiek-
ty sportu i rekreacji, place gier zabaw;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: �cie¿ki piesze i rowe-
rowe, zieleñ urz¹dzona;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) z uwagi na po³o¿enie terenu w obrêbie G³ównego Zbior-
nika Wód Podziemnych GZWP nr 307 �Sandr Leszno�
gromadz¹cego wody powierzchniowe w czwartorzêdo-
wych utworach porowych, zagospodarowanie terenu oraz
realizowane inwestycje nie mog¹ naruszaæ stanu tego
zbiornika;

2) teren jednostki elementarnej stanowi podlegaj¹cy ochro-
nie akustycznej obszar przeznaczony na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, gdzie obowi¹zuj¹ dopuszczalne dla tego
rodzaju zagospodarowania poziomy ha³asu, okre�lone w
przepisach odrêbnych;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce ustalenia:

1) teren jednostki elementarnej znajduje siê w granicach
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, gdzie
wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwi¹zane z pracami
ziemnymi nale¿y uzgodniæ z wojewódzkim konserwato-
rem zabytków, co do konieczno�ci prowadzenia ich pod
nadzorem archeologicznym;

2) na terenie jednostki elementarnej nie wystêpuj¹ zabytki
nieruchome wpisane do rejestru konserwatora zabytków,
ani te¿ figuruj¹ce w wykazie zabytków;

3) w przypadku wyst¹pienia zabytków i obiektów archeolo-
gicznych w trakcie robót ziemnych, wymagane jest pod-
jêcie ratowniczych badañ wykopaliskowych, za pozwole-
niem wojewódzkiego konserwatora zabytków;

5. W zakresie zasad kszta³towania przestrzeni publicz-
nych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia;

1) teren jednostki elementarnej stanowi obszar przestrzeni
publicznej,

2) zakazuje siê lokalizacji wielkoformatowych no�ników re-
klamowych;

3) dopuszcza siê realizacje obiektów ma³ej architektury;

4) ustala siê zakaz realizacji ogrodzeñ z prefabrykowanych
elementów betonowych i ¿elbetowych;

6. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) ustala siê zakaz lokalizacji budynków;

2) dopuszcza siê rekreacyjne wykorzystanie terenu;

3) dopuszcza siê realizacjê �cie¿ek pieszych i rowerowych;

7. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuje zakaz wtórnych podzia-
³ów nieruchomo�ci;

8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia:

1) dopuszcza siê lokalizacje wszystkich podziemnych sieci i
obiektów infrastruktury technicznej o ile nie bêdzie to
powodowaæ kolizji z funkcj¹ podstawow¹ terenu;

2) dopuszcza siê zaopatrzenie w wodê przy³¹czami wodoci¹-
gowymi wpiêtymi do istniej¹cej i projektowanej rozdziel-
czej sieci wodoci¹gowej miasta Leszna, zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi, na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹
sieci;

3) wody opadowe nale¿y zagospodarowaæ na terenie jed-
nostki elementarnej;

4) nie przewiduje siê zaopatrzenia w gaz oraz powstawania
i odprowadzania �cieków komunalnych;

5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ nale¿y zapewniæ z
rozdzielczej sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunka-
mi technicznymi przy³¹czenia wydanymi przez zarz¹dcê
sieci;

6) zakazuje siê lokalizacji napowietrznych linii elektrycznych
i telekomunikacyjnych wysokiego, �redniego i niskiego
napiêcia.

7) zakazuje siê realizacji stacji transformatorowych;

8) zakazuje siê lokalizacji masztów radiowych i telekomuni-
kacyjnych.

§29. 1. Ustala siê teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony
symbolem B-16ZP;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: zieleñ urz¹dzona;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: �cie¿ki piesze i rowe-
rowe;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie:

1) z uwagi na po³o¿enie terenu w obrêbie G³ównego Zbior-
nika Wód Podziemnych GZWP nr 307 �Sandr Leszno�
gromadz¹cego wody powierzchniowe w czwartorzêdo-
wych utworach porowych, zagospodarowanie terenu oraz
realizowane inwestycje nie mog¹ naruszaæ stanu tego
zbiornika;

2) teren jednostki elementarnej stanowi podlegaj¹cy ochro-
nie akustycznej obszar przeznaczony na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, gdzie obowi¹zuj¹ dopuszczalne dla tego
rodzaju zagospodarowania poziomy ha³asu, okre�lone w
przepisach odrêbnych;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce ustalenia:
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1) teren jednostki elementarnej znajduje siê w granicach
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, gdzie
wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwi¹zane z pracami
ziemnymi nale¿y uzgodniæ z wojewódzkim konserwato-
rem zabytków, co do konieczno�ci prowadzenia ich pod
nadzorem archeologicznym;

2) na terenie jednostki elementarnej nie wystêpuj¹ zabytki
nieruchome wpisane do rejestru konserwatora zabytków,
ani te¿ figuruj¹ce w wykazie zabytków;

3) w przypadku wyst¹pienia zabytków i obiektów archeolo-
gicznych w trakcie robót ziemnych, wymagane jest pod-
jêcie ratowniczych badañ wykopaliskowych, za pozwole-
niem wojewódzkiego konserwatora zabytków;

5. W zakresie zasad kszta³towania przestrzeni publicz-
nych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) teren jednostki elementarnej stanowi obszar przestrzeni
publicznej;

2) zakazuje siê realizacji wielkoformatowych no�ników rekla-
mowych;

3) dopuszcza siê realizacje obiektów ma³ej architektury;

4) ustala siê zakaz realizacji ogrodzeñ z prefabrykowanych
elementów betonowych i ¿elbetowych;

6. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) zakazuje siê realizacji budynków;

2) dopuszcza siê utwardzenie terenu jednostki elementarnej
nie wiêcej ni¿ w 20%;

3) dopuszcza siê realizacjê �cie¿ek pieszych i rowerowych;

7. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuje zakaz wtórnych podzia-
³ów nieruchomo�ci;

8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia:

1) dopuszcza siê lokalizacje wszystkich podziemnych sieci i
obiektów infrastruktury technicznej o ile nie bêdzie to
powodowaæ kolizji z funkcj¹ podstawow¹ terenu;

2) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ s³u¿¹ce realizacji o�wie-
tlenia nale¿y zapewniæ z rozdzielczej sieci elektroenerge-
tycznej zgodnie z warunkami technicznymi przy³¹czenia
wydanymi przez zarz¹dcê sieci;

3) zakazuje siê lokalizacji napowietrznych linii elektrycznych
i telekomunikacyjnych wysokiego, �redniego i niskiego
napiêcia.

4) zakazuje siê realizacji stacji transformatorowych;

5) zakazuje siê lokalizacji masztów radiowych i telekomuni-
kacyjnych.

§30. 1. Ustala siê teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony
symbolem B-17ZP;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: zieleñ urz¹dzona-izola-
cyjna;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: �cie¿ki piesze i rowe-
rowe, miejsca parkingowe;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie: z
uwagi na po³o¿enie terenu w obrêbie G³ównego Zbiornika
Wód Podziemnych GZWP nr 307 �Sandr Leszno� gromadz¹-
cego wody powierzchniowe w czwartorzêdowych utworach
porowych, zagospodarowanie terenu oraz realizowane inwe-
stycje nie mog¹ naruszaæ stanu tego zbiornika;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce ustalenia:

1) teren jednostki elementarnej znajduje siê w granicach
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, gdzie
wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwi¹zane z pracami
ziemnymi nale¿y uzgodniæ z wojewódzkim konserwato-
rem zabytków, co do konieczno�ci prowadzenia ich pod
nadzorem archeologicznym;

2) na terenie jednostki elementarnej nie wystêpuj¹ zabytki
nieruchome wpisane do rejestru konserwatora zabytków,
ani te¿ figuruj¹ce w wykazie zabytków;

3) w przypadku wyst¹pienia zabytków i obiektów archeolo-
gicznych w trakcie robót ziemnych, wymagane jest pod-
jêcie ratowniczych badañ wykopaliskowych, za pozwole-
niem wojewódzkiego konserwatora zabytków;

5. W zakresie zasad kszta³towania przestrzeni publicz-
nych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) teren jednostki elementarnej stanowi obszar przestrzeni
publicznej,

2) dopuszcza siê realizacjê wielkopowierzchniowych no�ni-
ków reklamowych;

3) dopuszcza siê realizacje obiektów ma³ej architektury;

4) ustala siê zakaz realizacji ogrodzeñ z prefabrykowanych
elementów betonowych i ¿elbetowych;

6. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) zakazuje siê realizacji budynków;

2) dopuszcza siê utwardzenie terenu jednostki elementarnej
nie wiêcej ni¿ w 40%;

3) dopuszcza siê realizacjê �cie¿ek pieszych i rowerowych;

4) w granicach terenu, w poza wyznaczon¹ na rysunku stref¹
ochronn¹ magistrali wodoci¹gowej nale¿y zrealizowaæ
pas zieleni izolacyjnej, sk³adaj¹cej siê ze szpaleru drzew
oraz krzewów;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuje nastêpu-
j¹ce ustalenie: w wyznaczonej na rysunku planu strefie ochron-
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nej magistrali wodoci¹gowej o szeroko�ci 8 metrów od
magistrali wodoci¹gowej o �rednicy 600/800 mm zakazuje siê
zadrzewiania oraz zabudowy terenu;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuje zakaz wtórnych podzia-
³ów nieruchomo�ci;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie:
przynajmniej 20% powierzchni terenu jednostki elementarnej
nale¿y przeznaczyæ pod parkingi obs³ugiwane z s¹siaduj¹cej
z terenem jednostki elementarnej drogi dojazdowej B-26KDD;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia:

1) dopuszcza siê lokalizacje wszystkich podziemnych sieci i
obiektów infrastruktury technicznej o ile nie bêdzie to
powodowaæ kolizji z funkcj¹ podstawow¹ terenu oraz pod
warunkiem zachowania odpowiednich, okre�lonych w prze-
pisach odrêbnych odleg³o�ci od istniej¹cych sieci infra-
struktury i od drzew;

2) nie przewiduje siê zaopatrzenia w wodê i gaz;

3) wody opadowe z nawierzchni utwardzonych nale¿y od-
prowadziæ do istniej¹cej i projektowanej lokalnej sieci
kanalizacji deszczowej na warunkach uzgodnionych z za-
rz¹dc¹ sieci lub rowu;

4) tereny, na których mo¿e doj�æ do zanieczyszczenia sub-
stancjami ropopochodnymi lub chemicznymi nale¿y utwar-
dziæ i skanalizowaæ, zanieczyszczenia tam powstaj¹ce winny
byæ zneutralizowane przed ich odprowadzeniem do kana-
lizacji deszczowej poprzez zainstalowanie odpowiednich
urz¹dzeñ dla separacji substancji ropopochodnych;

5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ s³u¿¹ce realizacji o�wie-
tlenia nale¿y zapewniæ z rozdzielczej sieci elektroenerge-
tycznej zgodnie z warunkami technicznymi przy³¹czenia
wydanymi przez zarz¹dcê sieci;

6) zakazuje siê lokalizacji napowietrznych linii elektrycznych
i telekomunikacyjnych wysokiego, �redniego i niskiego
napiêcia;

7) dopuszcza siê realizacjê stacji transformatorowych;

8) zakazuje siê lokalizacji masztów radiowych i telekomuni-
kacyjnych.

§31. 1. Ustala siê tereny publicznych ci¹gów pieszych,
oznaczonych na rysunku planu symbolami B-18CP, B-19CP,
B-20CP;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenów: ci¹gi piesze;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenów: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ urz¹dzona;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie: z
uwagi na po³o¿enie terenu w obrêbie G³ównego Zbiornika
Wód Podziemnych GZWP nr 307 �Sandr Leszno� gromadz¹-

cego wody powierzchniowe w czwartorzêdowych utworach
porowych, zagospodarowanie terenu oraz realizowane inwe-
stycje nie mog¹ naruszaæ stanu tego zbiornika;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce ustalenia:

1) tereny jednostek elementarnych znajduj¹ siê w granicach
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, gdzie
wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwi¹zane z pracami
ziemnymi nale¿y uzgodniæ z wojewódzkim konserwato-
rem zabytków, co do konieczno�ci prowadzenia ich pod
nadzorem archeologicznym;

2) na terenach jednostek elementarnych nie wystêpuj¹ za-
bytki nieruchome wpisane do rejestru konserwatora za-
bytków, ani te¿ figuruj¹ce w wykazie zabytków;

3) w przypadku wyst¹pienia zabytków i obiektów archeolo-
gicznych w trakcie robót ziemnych, wymagane jest pod-
jêcie ratowniczych badañ wykopaliskowych, za pozwole-
niem wojewódzkiego konserwatora zabytków;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) ustala siê minimaln¹ szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹-
cych na 6 metrów;

2) szeroko�æ utwardzonego traktu pieszego nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 3 m;

3) zakazuje siê ruchu pojazdów samochodowych;

4) zagospodarowanie ci¹gu powinno umo¿liwiaæ awaryjny
przejazd pojazdów uprzywilejowanych;

5) dopuszcza siê lokalizacjê szpalerów drzew i krzewów;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) tereny jednostek elementarnych stanowi¹ obszary prze-
strzeni publicznej;

2) dopuszcza siê realizacjê �cie¿ek rowerowych;

3) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

4) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugo-
wych oraz wielkoformatowych no�ników reklamowych;

5) zakazuje siê stosowania nawierzchni bitumicznych na
chodnikach i �cie¿kach rowerowych.

§32. 1. Ustala siê teren drogi publicznej -lokalnej, ozna-
czonej na rysunku planu symbolem B-21KDL;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: droga lokalna;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ urz¹dzona;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie: z

Poz. 2117



— 12077 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 128

uwagi na po³o¿enie terenu w obrêbie G³ównego Zbiornika
Wód Podziemnych GZWP nr 307 �Sandr Leszno� gromadz¹-
cego wody powierzchniowe w czwartorzêdowych utworach
porowych, zagospodarowanie terenu oraz realizowane inwe-
stycje nie mog¹ naruszaæ stanu tego zbiornika;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce ustalenia:

1) teren jednostki elementarnej znajduje siê w granicach
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, gdzie
wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwi¹zane z pracami
ziemnymi nale¿y uzgodniæ z wojewódzkim konserwato-
rem zabytków, co do konieczno�ci prowadzenia ich pod
nadzorem archeologicznym;

2) na terenie jednostki elementarnej nie wystêpuj¹ zabytki
nieruchome wpisane do rejestru konserwatora zabytków,
ani te¿ figuruj¹ce w wykazie zabytków;

3) w przypadku wyst¹pienia zabytków i obiektów archeolo-
gicznych w trakcie robót ziemnych, wymagane jest pod-
jêcie ratowniczych badañ wykopaliskowych, za pozwole-
niem wojewódzkiego konserwatora zabytków;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) ustala siê minimaln¹ szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹-
cych na 15 metrów;

2) dopuszcza siê realizacjê wydzielonych miejsc parkingo-
wych wzd³u¿ jezdni;

3) wzd³u¿ pó³nocno-zachodniej granicy jezdni nale¿y zlokali-
zowaæ szpaler drzew;

4) dopuszcza siê lokalizacjê innych szpalerów drzew i krze-
wów;

5) na obszarze znajduj¹cym siê w powierzchni podej�cia o
nachyleniu 1:30 do lotniska, obowi¹zuj¹ ograniczenia, co
do maksymalnej wysoko�ci obiektów budowlanych trud-
no dostrzegalnych z powietrza, okre�lonej kolejnymi rzêd-
nymi naniesionymi na rysunku planu, pomniejszonej o 10
metrów;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) teren jednostki elementarnej stanowi obszar przestrzeni
publicznej;

2) na ca³ej d³ugo�ci obowi¹zuje przynajmniej jeden chodnik
o szeroko�ci minimum 1,5 metra;

3) dopuszcza siê realizacjê �cie¿ek rowerowych;

4) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

5) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugo-
wych oraz wielkoformatowych no�ników reklamowych;

6) zakazuje siê stosowania nawierzchni bitumicznych na
chodnikach i �cie¿kach rowerowych.

§33. 1. Ustala siê teren drogi publicznej -lokalnej, ozna-
czonej na rysunku planu symbolem B-22KDL;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: droga lokalna;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ urz¹dzona;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) w przypadku stwierdzenia, ¿e funkcjonowanie planowanej
drogi spowoduje przekroczenie na podlegaj¹cych ochro-
nie akustycznej terenach s¹siednich dopuszczalnych po-
ziomów ha³asu, nakazuje siê lokalizacjê obiektów i urz¹-
dzeñ, w tym szpalerów zieleni izolacyjnej lub ekranów
akustycznych, maj¹cych na celu ograniczenie do dopusz-
czalnych poziomów niekorzystnego oddzia³ywania drogi,
na te tereny;

2) z uwagi na po³o¿enie terenu w obrêbie G³ównego Zbior-
nika Wód Podziemnych GZWP nr 307 �Sandr Leszno�
gromadz¹cego wody powierzchniowe w czwartorzêdo-
wych utworach porowych, zagospodarowanie terenu oraz
realizowane inwestycje nie mog¹ naruszaæ stanu tego
zbiornika;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce ustalenia:

1) teren jednostki elementarnej znajduje siê w granicach
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, gdzie
wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwi¹zane z pracami
ziemnymi nale¿y uzgodniæ z wojewódzkim konserwato-
rem zabytków, co do konieczno�ci prowadzenia ich pod
nadzorem archeologicznym;

2) na terenie jednostki elementarnej nie wystêpuj¹ zabytki
nieruchome wpisane do rejestru konserwatora zabytków,
ani te¿ figuruj¹ce w wykazie zabytków;

3) w przypadku wyst¹pienia zabytków i obiektów archeolo-
gicznych w trakcie robót ziemnych, wymagane jest pod-
jêcie ratowniczych badañ wykopaliskowych, za pozwole-
niem wojewódzkiego konserwatora zabytków;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) ustala siê minimaln¹ szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹-
cych na 28 metrów;

2) w przypadku podwy¿szenia klasy drogi B-22KDL z lokalnej
na zbiorcz¹, nale¿y zlikwidowaæ po³¹czenia drogi B-22KDL
z drogami B-24KDD, B-25KDD, B-26KDD;

3) dopuszcza siê realizacjê wydzielonych miejsc parkingo-
wych wzd³u¿ jezdni;

4) dopuszcza siê lokalizacjê szpalerów drzew i krzewów;

5) na obszarze znajduj¹cym siê w powierzchni podej�cia o
nachyleniu 1:30 do lotniska, obowi¹zuj¹ ograniczenia, co
do maksymalnej wysoko�ci obiektów budowlanych trud-
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no dostrzegalnych z powietrza, okre�lonej kolejnymi rzêd-
nymi naniesionymi na rysunku planu, pomniejszonej o 10
metrów;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) teren jednostki elementarnej stanowi obszar przestrzeni
publicznej;

2) na ca³ej d³ugo�ci obowi¹zuj¹ obustronne chodniki o sze-
roko�ci minimum 1,5 metra;

3) dopuszcza siê realizacjê �cie¿ek rowerowych;

4) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

5) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugo-
wych oraz wielkoformatowych no�ników reklamowych;

6) zakazuje siê stosowania nawierzchni bitumicznych na
chodnikach i �cie¿kach rowerowych.

§34. 1. Ustala siê teren drogi publicznej -lokalnej, ozna-
czonej na rysunku planu symbolem B-23KDL;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: droga lokalna;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ urz¹dzona;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie: z
uwagi na po³o¿enie terenu w obrêbie G³ównego Zbiornika
Wód Podziemnych GZWP nr 307 �Sandr Leszno� gromadz¹-
cego wody powierzchniowe w czwartorzêdowych utworach
porowych, zagospodarowanie terenu oraz realizowane inwe-
stycje nie mog¹ naruszaæ stanu tego zbiornika;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce ustalenia:

1) teren jednostki elementarnej znajduje siê w granicach
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, gdzie
wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwi¹zane z pracami
ziemnymi nale¿y uzgodniæ z wojewódzkim konserwato-
rem zabytków, co do konieczno�ci prowadzenia ich pod
nadzorem archeologicznym;

2) na terenie jednostki elementarnej nie wystêpuj¹ zabytki
nieruchome wpisane do rejestru konserwatora zabytków,
ani te¿ figuruj¹ce w wykazie zabytków;

3) w przypadku wyst¹pienia zabytków i obiektów archeolo-
gicznych w trakcie robót ziemnych, wymagane jest pod-
jêcie ratowniczych badañ wykopaliskowych, za pozwole-
niem wojewódzkiego konserwatora zabytków;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) ustala siê minimaln¹ szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹-
cych na 15 metrów;

2) dopuszcza siê realizacjê wydzielonych miejsc parkingo-
wych wzd³u¿ jezdni;

3) wzd³u¿ po³udniowo-zachodniej granicy jezdni nale¿y zlo-
kalizowaæ szpaler drzew;

4) dopuszcza siê lokalizacjê innych szpalerów drzew i krzewów;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³towa-
nia przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) teren jednostki elementarnej stanowi obszar przestrzeni
publicznej;

2) na ca³ej d³ugo�ci obowi¹zuj¹ obustronne chodniki o sze-
roko�ci minimum 1,5 metra;

3) dopuszcza siê realizacjê �cie¿ek rowerowych;

4) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

5) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugo-
wych oraz wielkoformatowych no�ników reklamowych;

6) zakazuje siê stosowania nawierzchni bitumicznych na
chodnikach i �cie¿kach rowerowych.

§35. 1. Ustala siê tereny dróg publicznych -dojazdowych,
oznaczonych na rysunku planu symbolami B-24KDD, B-
25KDD.B-26KDD, B-27KDD, B-28KDD, B-29KDD;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenów: droga dojazdowa;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenów: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ urz¹dzona;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie: z
uwagi na po³o¿enie terenu w obrêbie G³ównego Zbiornika
Wód Podziemnych GZWP nr 307 �Sandr Leszno� gromadz¹-
cego wody powierzchniowe w czwartorzêdowych utworach
porowych, zagospodarowanie terenu oraz realizowane inwe-
stycje nie mog¹ naruszaæ stanu tego zbiornika;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce ustalenia:

1) tereny jednostek elementarnych znajduj¹ siê w granicach
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, gdzie
wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwi¹zane z pracami
ziemnymi nale¿y uzgodniæ z wojewódzkim konserwato-
rem zabytków, co do konieczno�ci prowadzenia ich pod
nadzorem archeologicznym;

2) na terenach jednostek elementarnych nie wystêpuj¹ za-
bytki nieruchome wpisane do rejestru konserwatora za-
bytków, ani te¿ figuruj¹ce w wykazie zabytków;

3) w przypadku wyst¹pienia zabytków i obiektów archeolo-
gicznych w trakcie robót ziemnych, wymagane jest pod-
jêcie ratowniczych badañ wykopaliskowych, za pozwole-
niem wojewódzkiego konserwatora zabytków;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
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1) ustala siê minimaln¹ szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹-
cych na 12 metrów;

2) w przypadku podwy¿szenia klasy drogi B-22KDL z lokalnej
na zbiorcz¹, nale¿y zrealizowaæ place manewrowe umo¿-
liwiaj¹ce zawracanie na drogach B-24KDD, B-25KDD, B-
26KDD;

3) dopuszcza siê realizacjê wydzielonych miejsc parkingo-
wych wzd³u¿ jezdni;

4) dopuszcza siê lokalizacjê szpalerów drzew i krzewów;

5) na obszarze znajduj¹cym siê w powierzchni podej�cia o
nachyleniu 1:30 do lotniska, obowi¹zuj¹ ograniczenia, co
do maksymalnej wysoko�ci obiektów budowlanych trud-
no dostrzegalnych z powietrza, okre�lonej kolejnymi rzêd-
nymi naniesionymi na rysunku planu, pomniejszonej o 10
metrów;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³towa-
nia przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) tereny jednostek elementarnych stanowi obszar przestrze-
ni publicznej;

2) na ca³ej d³ugo�ci obowi¹zuj¹ obustronne chodniki o sze-
roko�ci minimum 1,5 metra;

3) dopuszcza siê realizacjê �cie¿ek rowerowych;

4) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

5) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugo-
wych oraz wielkoformatowych no�ników reklamowych;

6) zakazuje siê stosowania nawierzchni bitumicznych na
chodnikach i �cie¿kach rowerowych.

§36. 1. Ustala siê teren drogi publicznej -dojazdowej,
oznaczonej na rysunku planu symbolem B-30KDD;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: droga dojazdowa;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ urz¹dzona;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie: z
uwagi na po³o¿enie terenu w obrêbie G³ównego Zbiornika
Wód Podziemnych GZWP nr 307 �Sandr Leszno� gromadz¹-
cego wody powierzchniowe w czwartorzêdowych utworach
porowych, zagospodarowanie terenu oraz realizowane inwe-
stycje nie mog¹ naruszaæ stanu tego zbiornika;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce ustalenia:

1) teren jednostki elementarnej znajduje siê w granicach
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, gdzie
wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwi¹zane z pracami
ziemnymi nale¿y uzgodniæ z wojewódzkim konserwato-
rem zabytków, co do konieczno�ci prowadzenia ich pod
nadzorem archeologicznym;

2) na terenie jednostki elementarnej nie wystêpuj¹ zabytki
nieruchome wpisane do rejestru konserwatora zabytków,
ani te¿ figuruj¹ce w wykazie zabytków;

3) w przypadku wyst¹pienia zabytków i obiektów archeolo-
gicznych w trakcie robót ziemnych, wymagane jest pod-
jêcie ratowniczych badañ wykopaliskowych, za pozwole-
niem wojewódzkiego konserwatora zabytków;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) ustala siê minimaln¹ szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹-
cych na 20 metrów;

2) dopuszcza siê realizacjê wydzielonych miejsc parkingo-
wych wzd³u¿ jezdni;

3) na obszarze znajduj¹cym siê w powierzchni podej�cia o
nachyleniu 1:30 do lotniska, obowi¹zuj¹ ograniczenia, co
do maksymalnej wysoko�ci obiektów budowlanych trud-
no dostrzegalnych z powietrza, okre�lonej kolejnymi rzêd-
nymi naniesionymi na rysunku planu, pomniejszonej o 10
metrów;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) teren jednostki elementarnej stanowi obszar przestrzeni
publicznej;

2) na ca³ej d³ugo�ci obowi¹zuj¹ obustronne chodniki o sze-
roko�ci minimum 1,5 metra;

3) dopuszcza siê realizacjê �cie¿ek rowerowych;

4) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

5) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugo-
wych oraz wielkoformatowych no�ników reklamowych;

6) zakazuje siê stosowania nawierzchni bitumicznych na
chodnikach i �cie¿kach rowerowych.

§37. 1. Ustala siê teren ogrodów dzia³kowych, oznaczo-
ny symbolem C-1ZD;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: ogrody dzia³kowe;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: drogi wewnêtrzne,
rowerowe, zieleñ urz¹dzona, parkingi;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) prowadzona dzia³alno�æ nie mo¿e powodowaæ ponadnor-
matywnego oddzia³ywania na �rodowisko w zakresie
ha³asu, wibracji, emisji zanieczyszczeñ py³owych i gazo-
wych, zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchnio-
wych, promieniowania elektromagnetycznego itp. poza
granicami terenu, do którego inwestor posiada tytu³ praw-
ny;

2) z uwagi na po³o¿enie w obrêbie G³ównego Zbiornika Wód
Podziemnych GZWP nr 307 �Sandr Leszno� gromadz¹ce-
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go wody powierzchniowe w czwartorzêdowych utworach
porowych, zagospodarowanie terenu oraz realizowane
inwestycje nie mog¹ naruszaæ stanu tego zbiornika;

3) zakazuje siê przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-
waæ na �rodowisko, dla których ustalono obowi¹zek spo-
rz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko i dla
których sporz¹dzenie raportu jest obligatoryjne, z wyj¹t-
kiem inwestycji celu publicznego;

4) teren jednostki elementarnej stanowi podlegaj¹cy ochro-
nie akustycznej obszar przeznaczony na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, gdzie obowi¹zuj¹ dopuszczalne dla tego
rodzaju zagospodarowania poziomy ha³asu, okre�lone w
przepisach odrêbnych;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce ustalenia:

1) teren jednostki elementarnej znajduje siê w granicach
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, gdzie
wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwi¹zane z pracami
ziemnymi nale¿y uzgodniæ z wojewódzkim konserwato-
rem zabytków, co do konieczno�ci prowadzenia ich pod
nadzorem archeologicznym;

2) na terenie jednostki elementarnej nie wystêpuj¹ zabytki
nieruchome wpisane do rejestru konserwatora zabytków,
ani te¿ figuruj¹ce w wykazie zabytków;

3) w przypadku wyst¹pienia zabytków i obiektów archeolo-
gicznych w trakcie robót ziemnych, wymagane jest pod-
jêcie ratowniczych badañ wykopaliskowych, za pozwole-
niem wojewódzkiego konserwatora zabytków;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) ustala siê zakaz lokalizacji budynków, altan i wiat o po-
wierzchni zabudowy przekraczaj¹cej 25 m2;

2) wysoko�æ budynków, altan i wiat nie mo¿e przekroczyæ 5
metrów przy dachach stromych i 4 m przy dachach
p³askich;

3) na obszarze znajduj¹cym siê w powierzchni podej�cia o
nachyleniu 1:30 do lotniska, obowi¹zuj¹ ograniczenia, co
do maksymalnej wysoko�ci obiektów budowlanych trud-
no dostrzegalnych z powietrza, okre�lonej kolejnymi rzêd-
nymi naniesionymi na rysunku planu, pomniejszonej o 10
metrów;

4) dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ s³u¿¹cych rekreacji oraz
obiektów ma³ej architektury;

5) dopuszcza siê realizacjê wielkoformatowych no�ników
reklamowych;

6) ustala siê zakaz realizacji ogrodzeñ z prefabrykowanych
elementów betonowych i ¿elbetowych;

7) dopuszcza siê realizacjê �cie¿ek pieszych i rowerowych;

6. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuje zakaz wtórnych podzia-
³ów nieruchomo�ci;

7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) zakazuje siê realizacji wjazdów z projektowanej drogi
lokalnej B-22KDL;

2) szeroko�æ noworealizowanych dojazdów do nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 3 metry;

8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia:

1) dopuszcza siê lokalizacje wszystkich podziemnych sieci i
obiektów infrastruktury technicznej o ile nie bêdzie to
powodowaæ kolizji z funkcj¹ podstawow¹ terenu;

2) dopuszcza siê zaopatrzenie w wodê przy³¹czami wodoci¹-
gowymi wpiêtymi do istniej¹cej i projektowanej rozdziel-
czej sieci wodoci¹gowej miasta Leszna, zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi, na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹
sieci;

3) wody opadowe z po³aci dachowych i nawierzchni utwar-
dzonych nale¿y zagospodarowaæ na terenie nieruchomo-
�ci, a ich nadmiar odprowadziæ do istniej¹cej i projekto-
wanej lokalnej sieci kanalizacji deszczowej lub do rowów
melioracyjnego, na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹
sieci lub rowu;

4) tereny, na których mo¿e doj�æ do zanieczyszczenia sub-
stancjami ropopochodnymi lub chemicznymi nale¿y utwar-
dziæ i skanalizowaæ, zanieczyszczenia tam powstaj¹ce winny
byæ zneutralizowane przed ich odprowadzeniem do kana-
lizacji deszczowej poprzez zainstalowanie odpowiednich
urz¹dzeñ dla separacji substancji ropopochodnych;

5) docelowo odprowadzenie �cieków bytowych nale¿y za-
pewniæ grawitacyjno-t³ocznym systemem kanalizacji sani-
tarnej miasta Leszna, zgodnie z przepisami odrêbnymi, na
warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹ sieci;

6) do czasu zapewnienia mo¿liwo�ci pod³¹czenia do sieci
kanalizacyjnej dopuszcza siê realizacjê zbiorników bezod-
p³ywowych na �cieki bytowe, które wywo¿one bêd¹ do
oczyszczalni �cieków;

7) nie przewiduje siê zaopatrzenia w gaz;

8) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ s³u¿¹ce realizacji o�wie-
tlenia nale¿y zapewniæ z rozdzielczej sieci elektroenerge-
tycznej zgodnie z warunkami technicznymi przy³¹czenia
wydanymi przez zarz¹dcê sieci;

9) zakazuje siê lokalizacji napowietrznych linii elektrycznych
i telekomunikacyjnych wysokiego, �redniego i niskiego
napiêcia.

10) docelowo nakazuje siê prze³o¿enie (skablowanie) istniej¹-
cych napowietrznych sieci elektroenergetycznych;

11) dopuszcza siê realizacjê stacji transformatorowych;

12) zakazuje siê lokalizacji masztów radiowych i telekomuni-
kacyjnych;

13) dopuszcza siê zarurowanie istniej¹cych rowów meliora-
cyjnych;
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14) gospodarowanie odpadami nale¿y prowadziæ zgodnie z
obowi¹zuj¹cym �Planem gospodarki odpadami dla mia-
sta Leszna� oraz wymogami przepisów odrêbnych.

§38. 1. Ustala siê teren rolniczy, oznaczony symbolem C-
2R;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: teren upraw rolnych;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: drogi wewnêtrzne;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) prowadzona dzia³alno�æ nie mo¿e powodowaæ ponadnor-
matywnego oddzia³ywania na �rodowisko w zakresie
ha³asu, wibracji, emisji zanieczyszczeñ py³owych i gazo-
wych, zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchnio-
wych, promieniowania elektromagnetycznego itp. poza
granicami terenu, do którego inwestor posiada tytu³ praw-
ny;

2) z uwagi na po³o¿enie w obrêbie G³ównego Zbiornika Wód
Podziemnych GZWP nr 307 �Sandr Leszno� gromadz¹ce-
go wody powierzchniowe w czwartorzêdowych utworach
porowych, zagospodarowanie terenu oraz realizowane
inwestycje nie mog¹ naruszaæ stanu tego zbiornika;

3) zakazuje siê przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-
waæ na �rodowisko, dla których ustalono obowi¹zek spo-
rz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko i dla
których sporz¹dzenie raportu jest obligatoryjne, z wyj¹t-
kiem inwestycji celu publicznego;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce ustalenia:

1) teren jednostki elementarnej znajduje siê w granicach
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, gdzie
wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwi¹zane z pracami
ziemnymi nale¿y uzgodniæ z wojewódzkim konserwato-
rem zabytków, co do konieczno�ci prowadzenia ich pod
nadzorem archeologicznym;

2) na terenie jednostki elementarnej nie wystêpuj¹ zabytki
nieruchome wpisane do rejestru konserwatora zabytków,
ani te¿ figuruj¹ce w wykazie zabytków;

3) w przypadku wyst¹pienia zabytków i obiektów archeolo-
gicznych w trakcie robót ziemnych, wymagane jest pod-
jêcie ratowniczych badañ wykopaliskowych, za pozwole-
niem wojewódzkiego konserwatora zabytków;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) ustala siê zakaz realizacji budynków;

2) dopuszcza siê realizacjê wielkoformatowych no�ników
reklamowych;

3) ustala siê zakaz realizacji ogrodzeñ z prefabrykowanych
elementów betonowych i ¿elbetowych;

4) dopuszcza siê realizacjê �cie¿ek pieszych i rowerowych;

5) na obszarze znajduj¹cym siê w powierzchni podej�cia o
nachyleniu 1:30 do lotniska, obowi¹zuj¹ ograniczenia, co
do maksymalnej wysoko�ci obiektów budowlanych trud-
no dostrzegalnych z powietrza, okre�lonej kolejnymi rzêd-
nymi naniesionymi na rysunku planu, pomniejszonej o 10
metrów;

6. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie:
zakazuje siê wtórnych podzia³ów nieruchomo�ci, za wyj¹t-
kiem podzia³ów maj¹cych na celu wydzielenie dróg we-
wnêtrznych s³u¿¹cych jako dojazd do gruntów rolnych;

7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia:

1) dopuszcza siê lokalizacje wszystkich podziemnych sieci i
obiektów infrastruktury technicznej o ile nie bêdzie to
powodowaæ kolizji z funkcj¹ podstawow¹ terenu;

2) dopuszcza siê budowê indywidualnych ujêæ wody pobie-
raj¹cych wody podziemne;

3) dopuszcza siê zaopatrzenie w wodê przy³¹czami wodoci¹-
gowymi wpiêtymi do istniej¹cej i projektowanej rozdziel-
czej sieci wodoci¹gowej miasta Leszna, zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi, na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹
sieci;

4) nie przewiduje siê zaopatrzenia w gaz oraz odprowadzania
�cieków komunalnych i wód opadowych;

5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ s³u¿¹ce realizacji o�wie-
tlenia nale¿y zapewniæ z rozdzielczej sieci elektroenerge-
tycznej zgodnie z warunkami technicznymi przy³¹czenia
wydanymi przez zarz¹dcê sieci;

6) zakazuje siê lokalizacji napowietrznych linii elektrycznych
i telekomunikacyjnych wysokiego, �redniego i niskiego
napiêcia.

7) zakazuje siê realizacji stacji transformatorowych;

8) zakazuje siê lokalizacji masztów radiowych i telekomuni-
kacyjnych.

§39. 1. Ustala siê teren zieleni urz¹dzonej, oznaczony
symbolem C-3ZP;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: zieleñ urz¹dzona-izola-
cyjna;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: �cie¿ki piesze i rowe-
rowe, miejsca parkingowe;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie: z
uwagi na po³o¿enie terenu w obrêbie G³ównego Zbiornika
Wód Podziemnych GZWP nr 307 �Sandr Leszno� gromadz¹-
cego wody powierzchniowe w czwartorzêdowych utworach
porowych, zagospodarowanie terenu oraz realizowane inwe-
stycje nie mog¹ naruszaæ stanu tego zbiornika;
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4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce ustalenia:

1) teren jednostki elementarnej znajduje siê w granicach
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, gdzie
wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwi¹zane z pracami
ziemnymi nale¿y uzgodniæ z wojewódzkim konserwato-
rem zabytków, co do konieczno�ci prowadzenia ich pod
nadzorem archeologicznym;

2) na terenie jednostki elementarnej nie wystêpuj¹ zabytki
nieruchome wpisane do rejestru konserwatora zabytków,
ani te¿ figuruj¹ce w wykazie zabytków;

3) w przypadku wyst¹pienia zabytków i obiektów archeolo-
gicznych w trakcie robót ziemnych, wymagane jest pod-
jêcie ratowniczych badañ wykopaliskowych, za pozwole-
niem wojewódzkiego konserwatora zabytków;

5. W zakresie zasad kszta³towania przestrzeni publicz-
nych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) teren jednostki elementarnej stanowi obszar przestrzeni
publicznej,

2) dopuszcza siê realizacjê wielkoformatowych no�ników
reklamowych;

3) dopuszcza siê realizacje obiektów ma³ej architektury;

4) ustala siê zakaz realizacji ogrodzeñ z prefabrykowanych
elementów betonowych i ¿elbetowych;

6. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) zakazuje siê realizacji nowych budynków;

2) dla istniej¹cego budynku gospodarczego oraz stacji trans-
formatorowej zezwala siê na remont oraz przebudowê nie
zwiêkszaj¹c¹ powierzchni zabudowy budynku;

3) dopuszcza siê utwardzenie terenu jednostki elementarnej
nie wiêcej ni¿ w 30%;

4) dopuszcza siê realizacjê �cie¿ek pieszych i rowerowych;

5) w granicach terenu jednostki elementarnej, poza wyzna-
czon¹ na rysunku stref¹ ochronn¹ magistrali wodoci¹go-
wej nale¿y zrealizowaæ pas zieleni izolacyjnej, sk³adaj¹cej
siê ze szpaleru drzew oraz krzewów;

7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów i obiektów podlegaj¹cych ochronie obowi¹zuje nastêpu-
j¹ce ustalenie: w wyznaczonej na rysunku planu strefie ochron-
nej magistrali wodoci¹gowej o szeroko�ci 8 metrów od
magistrali wodoci¹gowej o �rednicy 600/800 mm zakazuje siê
zadrzewiania oraz zabudowy terenu;

8. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i
podzia³u nieruchomo�ci obowi¹zuje zakaz wtórnych podzia-
³ów nieruchomo�ci;

9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji obowi¹zuje zakaz realizacji nowych
wjazdów z drogi g³ównej oznaczonej symbolem A-17KDG;

10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia:

1) dopuszcza siê lokalizacje wszystkich podziemnych sieci i
obiektów infrastruktury technicznej o ile nie bêdzie to
powodowaæ kolizji z funkcj¹ podstawow¹ terenu oraz pod
warunkiem zachowania odpowiednich, okre�lonych w prze-
pisach odrêbnych odleg³o�ci od istniej¹cych sieci infra-
struktury i od drzew;

2) nie przewiduje siê zaopatrzenia w wodê, gaz oraz odpro-
wadzania �cieków komunalnych i wód opadowych;

3) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ s³u¿¹ce realizacji o�wie-
tlenia nale¿y zapewniæ z rozdzielczej sieci elektroenerge-
tycznej zgodnie z warunkami technicznymi przy³¹czenia
wydanymi przez zarz¹dcê sieci;

4) zakazuje siê lokalizacji napowietrznych linii elektrycznych
i telekomunikacyjnych wysokiego, �redniego i niskiego
napiêcia.

5) dopuszcza siê remont, przebudowê i modernizacjê istnie-
j¹cej stacji transformatorowej;

6) zakazuje siê lokalizacji masztów radiowych i telekomuni-
kacyjnych.

§40. 1. Ustala siê teren drogi publicznej -lokalnej, ozna-
czonej na rysunku planu symbolem C-4KDL;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: droga lokalna;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ urz¹dzona;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie: z
uwagi na po³o¿enie terenu w obrêbie G³ównego Zbiornika
Wód Podziemnych GZWP nr 307 �Sandr Leszno� gromadz¹-
cego wody powierzchniowe w czwartorzêdowych utworach
porowych, zagospodarowanie terenu oraz realizowane inwe-
stycje nie mog¹ naruszaæ stanu tego zbiornika;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce ustalenia:

1) teren jednostki elementarnej znajduje siê w granicach
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, gdzie
wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwi¹zane z pracami
ziemnymi nale¿y uzgodniæ z wojewódzkim konserwato-
rem zabytków, co do konieczno�ci prowadzenia ich pod
nadzorem archeologicznym;

2) na terenie jednostki elementarnej nie wystêpuj¹ zabytki
nieruchome wpisane do rejestru konserwatora zabytków,
ani te¿ figuruj¹ce w wykazie zabytków;

3) w przypadku wyst¹pienia zabytków i obiektów archeolo-
gicznych w trakcie robót ziemnych, wymagane jest pod-
jêcie ratowniczych badañ wykopaliskowych, za pozwole-
niem wojewódzkiego konserwatora zabytków;
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5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) ustala siê minimaln¹ szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹-
cych na 15 metrów;

2) szeroko�æ jezdni nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 6 m;

3) dopuszcza siê realizacjê wydzielonych miejsc parkingo-
wych wzd³u¿ jezdni;

4) dopuszcza siê lokalizacjê szpalerów drzew i krzewów;

5) na obszarze znajduj¹cym siê w powierzchni podej�cia o
nachyleniu 1:30 do lotniska, obowi¹zuj¹ ograniczenia, co
do maksymalnej wysoko�ci obiektów budowlanych trud-
no dostrzegalnych z powietrza, okre�lonej kolejnymi rzêd-
nymi naniesionymi na rysunku planu, pomniejszonej o 10
metrów;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) teren jednostki elementarnej stanowi obszar przestrzeni
publicznej;

2) na ca³ej d³ugo�ci obowi¹zuje przynajmniej jeden chodnik
o szeroko�ci minimum 1,5 metra;

3) dopuszcza siê realizacjê �cie¿ek rowerowych;

4) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

5) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugo-
wych oraz wielkoformatowych no�ników reklamowych;

6) zakazuje siê stosowania nawierzchni bitumicznych na
chodnikach i �cie¿kach rowerowych.

§41. 1. Ustala siê teren drogi publicznej -lokalnej, ozna-
czonej na rysunku planu symbolem C-5KDL;

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowi¹zuj¹ nastêpu-
j¹ce ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe terenu: droga lokalna;

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce terenu: sieci i urz¹dzenia
infrastruktury technicznej, zieleñ urz¹dzona;

3. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowi¹zuje nastêpuj¹ce ustalenie: z
uwagi na po³o¿enie terenu w obrêbie G³ównego Zbiornika
Wód Podziemnych GZWP nr 307 �Sandr Leszno� gromadz¹-
cego wody powierzchniowe w czwartorzêdowych utworach
porowych, zagospodarowanie terenu oraz realizowane inwe-
stycje nie mog¹ naruszaæ stanu tego zbiornika;

4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków i dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce ustalenia:

1) teren jednostki elementarnej znajduje siê w granicach
archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej, gdzie
wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwi¹zane z pracami
ziemnymi nale¿y uzgodniæ z wojewódzkim konserwato-
rem zabytków, co do konieczno�ci prowadzenia ich pod
nadzorem archeologicznym;

2) na terenie jednostki elementarnej nie wystêpuj¹ zabytki
nieruchome wpisane do rejestru konserwatora zabytków,
ani te¿ figuruj¹ce w wykazie zabytków;

3) w przypadku wyst¹pienia zabytków i obiektów archeolo-
gicznych w trakcie robót ziemnych, wymagane jest pod-
jêcie ratowniczych badañ wykopaliskowych, za pozwole-
niem wojewódzkiego konserwatora zabytków;

5. W zakresie zagospodarowania terenu, ochrony i kszta³-
towania ³adu przestrzennego oraz parametrów i wska�ników
kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) ustala siê minimaln¹ szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹-
cych na 30 metrów;

2) szeroko�æ jezdni nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 6 m;

3) dopuszcza siê realizacjê wydzielonych miejsc parkingo-
wych wzd³u¿ jezdni;

4) dopuszcza siê lokalizacjê szpalerów drzew i krzewów;

5) na obszarze znajduj¹cym siê w powierzchni podej�cia o
nachyleniu 1:30 do lotniska, obowi¹zuj¹ ograniczenia, co
do maksymalnej wysoko�ci obiektów budowlanych trud-
no dostrzegalnych z powietrza, okre�lonej kolejnymi rzêd-
nymi naniesionymi na rysunku planu, pomniejszonej o 10
metrów;

6. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce usta-
lenia:

1) teren jednostki elementarnej stanowi obszar przestrzeni
publicznej;

2) dopuszcza siê realizacjê �cie¿ek rowerowych;

3) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury;

4) zakazuje siê lokalizacji tymczasowych obiektów us³ugo-
wych oraz wielkoformatowych no�ników reklamowych;

5) zakazuje siê stosowania nawierzchni bitumicznych na
chodnikach i �cie¿kach rowerowych.

ROZDZIA£ III

Ustalenia koñcowe

§42. Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty, o któ-
rej mowa w art. 36, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala siê w
wysoko�ci 30%.

§43. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Prezy-
dentowi Miasta Leszno.

§44. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 30 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Leszna

(-) Piotr Olejniczak
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XXXII/381/2009

Rady Miejskiej Leszna
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Szybowników, Woliñskiej

i granic miasta Leszna

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

Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 ze zm.), w zwi¹zku z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.
2104 ze zm.), Rada Miejska Leszna rozstrzyga, co nastêpuje:

1. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w projekcie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.
Szybowników, Woliñskiej i granic miasta Leszna, przedmio-
tem rozstrzygniêcia s¹ inwestycje z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, polega-
j¹ce na:

1) wykupie gruntów pod budowê i poszerzenie ulic klas:
g³ównych, lokalnych, dojazdowych, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami KDG, KDL i KDD, a tak¿e ci¹gów
pieszych, oznaczonych na rysunku planu symbolami CP,

oraz na budowie i przebudowie tych ulic i ci¹gów pie-
szych;

2) realizacja sieci wodoci¹gowej, kanalizacji deszczowej i
sanitarnej.

2. Realizacja w/w zadañ odbywaæ siê bêdzie etapowo,
zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym i �rodkami
finansowymi zapisanymi w bud¿ecie.

3. Wykup terenów pod drogi nast¹pi w trybie przepisów
z zakresu gospodarki nieruchomo�ciami, a realizacja inwesty-
cji w trybie zamówieñ publicznych.

4. Koszt uzale¿niony bêdzie od cen materia³ów i us³ug
obowi¹zuj¹cych w czasie realizacji inwestycji i ustalony zosta-
nie w drodze przetargu publicznego na wykonanie inwestycji.

5. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana z docho-
dów w³asnych gminy b¹d� innych �róde³ finansowania prze-
widzianych przepisami o finansach publicznych.

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XXXII/381/2009

Rady Miejskiej Leszna
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Szybowników, Woliñskiej

i granic miasta Leszna

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

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska Leszna ustala, co nastê-
puje:

Do wy³o¿onego w dniach od 19 stycznia 2009 r. do 9
lutego 2009 r. do publicznego wgl¹du projektu planu nie
wniesiono ¿adnych uwag, w zwi¹zku z czym nie wystêpuje
potrzeba rozstrzygniêæ w powy¿szej sprawie.
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