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UCHWA£A Nr XXVIII/188/09 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE

z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Sieraków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.
Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w
Sierakowie uchwala co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Ustalenia ogólne

§1. 1. Zgodnie z uchwa³¹ Nr V/38/07 Rady Miejskiej w
Sierakowie z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie przyst¹pienia
do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego na terenie miasta Sieraków oraz po stwierdzeniu
zgodno�ci poni¿szych ustaleñ ze Studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siera-
ków, zatwierdzonego uchwa³¹ nr XXII/172/2001 Rady Miejskiej
w Sierakowie z dnia 20 marca 2001 r. uchwala siê miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta
Sieraków, zwany dalej planem.

2. Granice planu wyznaczaj¹: ulice Poznañska i Wroniec-
ka, strumieñ Jaroszewski, brzeg rzeki Warty oraz nierucho-
mo�æ Stada Ogierów Sieraków Wlkp. Sp. z o.o. zgodnie z
rysunkiem planu.

3. Integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y s¹:

1) rysunek planu pt:�Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego na terenie miasta Sieraków�, obejmuj¹cy obszar
ograniczony ulicami Poznañsk¹ i Wroniecka, strumieniem
Jaroszewskim, brzegiem rzeki Warta oraz nieruchomo�ci¹
Stada Ogierów Sieraków Wlkp. Sp. z o.o. opracowany w skali
1: 1000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y;

2) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu, stanowi¹ce za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y;

3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych
gminy oraz o zasadach ich finansowania, stanowi¹ce
za³¹cznik nr 3 do mniejszej uchwa³y.

4. Przedstawione na rysunku planu ustalenia planu s¹
obowi¹zuj¹ce.

§2. Ilekroæ w uchwale wystêpuje termin:

1) linia rozgraniczaj¹ca - nale¿y przez to rozumieæ liniê roz-
graniczaj¹c¹ tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych
zasadach zagospodarowania;

2) powierzchnia zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ sumê
powierzchni wyznaczonych przez rzuty pionowe zewnêtrz-
nych krawêdzi budynków;

3) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê, w której musi byæ umieszczone min. 70% d³ugo�ci
�ciany frontowej budynku oraz okre�lonych w ustaleniach
planu rodzajów budowli naziemnych nie bêd¹cych liniami
przesy³owymi i sieciami uzbrojenia terenu bez prawa jej
przekraczania w kierunku linii rozgraniczaj¹cej drogê;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê ograniczaj¹c¹ obszar, na którym dopuszcza siê wzno-
szenie budynków;

5) szeroko�æ frontowa dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ
szeroko�æ dzia³ki mierzon¹ od strony drogi;

6) wysoko�æ zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ maksy-
maln¹ wysoko�æ budynku lub jego czê�ci stanowi¹c¹
pionowy wymiar budynku, liczon¹ od poziomu terenu przy
najni¿ej po³o¿onym wej�ciu do budynku do najwy¿szej
kalenicy dachu lub najwy¿ej, po³o¿onej powierzchni prze-
krycia dachowego;

7) liczba kondygnacji budynków - nale¿y rozumieæ jako liczbê
kondygnacji nadziemnych ³¹cznie z u¿ytkowym podda-
szem;

8) us³ugi - nale¿y przez to rozumieæ dzia³alno�æ maj¹c¹ na
celu zaspokojenie potrzeb ludno�ci w tym us³ugi handlu,
nie polegaj¹c¹ na wytwarzaniu dóbr materialnych; dzia³al-
no�æ us³ugowa nie mo¿e powodowaæ przekroczenia stan-
dardów jako�ci �rodowiska poza terenem, do którego
inwestor posiada tytu³ prawny.

§3. Ustala siê podzia³ obszaru planu, o którym mowa w
§1 ust. 2 na tereny okre�lone na rysunku planu liniami
rozgraniczaj¹cymi i oznaczonymi symbolami: 1ZP, 2U, 3ZP,
4WS, 5MN/MW, 6UK, 7ZP/WS, 8MN/MW, 9MW/U, 10ZP, 11ZP,
12WS, 13MN, 14MN/U, 15MN, 16MN, 17ZP, 18MN/MW, 19U,
20MN/U, 21E, 22UO/US, 23MW, 24MN, 25ZP, 26MW, 27ZP,
28MN, 29ZP, 30MN/MW, 31MN, 32ZP/KS, 33ZP, 34MW, 35MW,
36MN/U, 37KS, 38KS, 39U, 40ZP, 41ZP/WS, 42MN/U, 43MW,
44MW, 45MN/U, 46ZP, 47MW, 48MN/U, 49UO/US, 50E, 51MN/
MW, 52MW, 53MN, 54ZP, 55MN/MW, 56MW/U, 1KDd, 2KDd,
3KDxp, 4KDd, 5KDx, 6KDd, 7KDxp, 8KDx, 9KDxp, 10KDd,
11KDx, 12KDxp, 13KDd, 14KDx, 15KDxp, 16KDd, 17KDx, 18KDd,
19KDd, 20KDw.

§4. Na rysunku planu oznaczono symbolami nastêpuj¹ce
przeznaczenie terenów:

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

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem MW;
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3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³uga-
mi, oznaczone na rysunku planu symbolem MN/U;

4) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z us³uga-
mi, oznaczone na rysunku planu symbolem MW/U;

5) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wieloro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN/MW;

6) tereny zabudowy us³ugowej, oznaczone na rysunku planu
symbolem U;

7) tereny zabudowy us³ugowej - us³ugi o�wiaty i edukacji,
us³ugi sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu
symbolem UO/US;

8) tereny zabudowy us³ugowej - us³ugi kultury oznaczone, na
rysunku planu symbolem UK;

9) tereny zieleni urz¹dzonej, oznaczone na rysunku planu
symbolem ZP;

10) tereny zieleni urz¹dzonej z wodami powierzchniowymi �ró-
dl¹dowymi, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP/WS;

11) tereny zieleni urz¹dzonej z terenami obs³ugi komunikacji
samochodowej - parkingi, oznaczone na rysunku planu
symbolem ZP/KS;

12) tereny wód powierzchniowych �ródl¹dowych, oznaczone
na rysunku planu symbolem WS;

13) tereny obs³ugi komunikacji samochodowej - parkingi,
oznaczone na rysunku planu symbolem KS;

14) tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, ozna-
czone na rysunku planu symbolem E;

15) tereny dróg publicznych - drogi dojazdowe, oznaczone na
rysunku planu symbolem KDd;

16) tereny dróg wewnêtrznych, oznaczone na rysunku planu
symbolem KDw;

17) tereny ci¹gów pieszo-jezdnych, oznaczone na rysunku
planu symbolem KDx;

18) tereny ci¹gów pieszych, pieszo-rowerowych oznaczone na
rysunku planu symbolem KDxp.

§5. Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego:

1) zezwala siê na budowê, przebudowê, rozbudowê, nadbu-
dowê, odbudowê i remont zabudowy z uwzglêdnieniem
ustaleñ zawartych w Rozdziale II niniejszej uchwa³y;

2) ustala siê lokalizowanie zabudowy zgodnie z nieprzekra-
czalnymi i obowi¹zuj¹cymi liniami zabudowy okre�lonymi
na rysunku planu;

3) obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalnie linie zabudowy nie do-
tycz¹ lokalizacji urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury tech-
nicznej;

4) zezwala siê na przebudowê, rozbudowê, nadbudowê,
odbudowê i remont istniej¹cej zabudowy przekraczaj¹cej
nieprzekraczalne i obowi¹zuj¹ce linie zabudowy z uwzglêd-
nieniem ustaleñ zawartych w Rozdziale II niniejszej uchwa-
³y, bez prawa rozbudowy w kierunku linii rozgraniczaj¹cej
drogê;

5) zezwala siê na remont, rozbudowê, przebudowê, odbudo-
wê i nadbudowê istniej¹cych budynków z dachami jedno-
spadowymi i p³askimi;

6) budynki gospodarcze, gara¿owe, pomocnicze nale¿y reali-
zowaæ jako jednokondygnacyjne, o powierzchni zabudowy
maks. 65,0 m2, wysoko�ci zabudowy do 6,5 m; dopuszcza
siê realizacjê dachów p³askich, jednospadowych, dwuspa-
dowych i wielospadowych o k¹cie nachylenia maks. 45
stopni, o ile nie ustalono inaczej w ustaleniach szczegó³o-
wych okre�lonych w Rozdziale II niniejszej uchwa³y;

7) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem
MN, MN/U, MN/MW dopuszcza siê realizacjê budynków
gospodarczych i gara¿owych przy wewnêtrznych grani-
cach dzia³ek budowlanych;

8) zachowuje siê istniej¹cej budynki gospodarcze dwukondy-
gnacyjne z mo¿liwo�ci¹ ich remontu, rozbudowy, przebu-
dowy, bez prawa nadbudowy;

9) przy lokalizacji budynków gara¿owych, gospodarczych,
pomocniczych, obiektów towarzysz¹cych zwi¹zanych z
g³ównym przeznaczeniem terenu obowi¹zuj¹ce linie za-
budowy nale¿y definiowaæ jak nieprzekraczalne linie za-
budowy;

10) zakazuje siê budowy od strony drogi publicznej ogrodzeñ
pe³nych oraz z prefabrykowanych elementów betono-
wych;

11) na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do-
puszcza siê realizacjê gara¿y podziemnych;

12) dla obiektów i konstrukcji wy¿szych ni¿ 50 m nad pozio-
mem terenu ustala siê obowi¹zek uzgadniania ich lokali-
zacji z w³a�ciwymi organami.

§6. Ustalenia dotycz¹ce ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego:

1) przy zabudowie i zagospodarowaniu terenu objêtego niniej-
szym planem nale¿y uwzglêdniæ przepisy odrêbne wynika-
j¹ce z po³o¿enia terenu w obrêbie obszarów najwy¿szej i
wysokiej ochrony wód podziemnych OWO i ONO;

2) zakazuje siê dzia³alno�ci i lokalizacji obiektów o negatyw-
nym wp³ywie na jako�æ wód powierzchniowych i grunto-
wych oraz miejsc sk³adowania �rodków chemicznych;

3) ustala siê zakaz stosowania indywidualnych urz¹dzeñ do
oczyszczania �cieków odprowadzaj¹cych �cieki do gruntu,
rzeki Warty i strumienia Jaroszewskiego;

4) do nasadzeñ nale¿y u¿ywaæ rodzimych, zgodnych z siedli-
skiem gatunków drzew i krzewów z wyj¹tkiem urz¹dzo-
nych ogrodów;

5) zbêdne masy ziemne powstaj¹ce w czasie realizacji inwe-
stycji nale¿y przetransportowaæ w miejsce wskazane przez
w³a�ciwy organ lub wykorzystaæ do nowego ukszta³towa-
nia terenu w granicach dzia³ki w³asnej;

6) ustala siê nastêpuj¹ce warunki postêpowania z odpadami:

a) wytwórcy odpadów s¹ zobowi¹zani do ich selektywnej
zbiórki umo¿liwiaj¹cej pó�niejszy odzysk zgodnie z
wymogami ochrony �rodowiska,
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b) odpady komunalne winny byæ segregowane i zagospo-
darowane zgodnie z planem gospodarki odpadami dla
gminy Sieraków;

7) na terenach podlegaj¹cych ochronie akustycznej obowi¹-
zuj¹ dopuszczalne poziomy ha³asu okre�lone w przepisach
odrêbnych;

8) zgodnie z przepisami odrêbnymi, w tym przepisami w
sprawie dopuszczalnych poziomów ha³asu w �rodowisku,
do poszczególnych rodzajów terenów przeznaczonych:

a) pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ - nale¿y
zaliczyæ tereny oznaczone na rysunku planu symbo-
lem MN,

b) pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ i zamiesz-
kania zbiorowego � nale¿y zaliczyæ tereny oznaczone
na rysunku planu symbolem MW,

c) pod zabudowê mieszkaniowo-us³ugow¹ - nale¿y zali-
czyæ tereny oznaczone na rysunku planu symbolem
MN/U, MW/U,

d) pod budynki zwi¹zane ze sta³ym lub czasowym poby-
tem dzieci i m³odzie¿y - nale¿y zaliczyæ tereny oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem UO/US, przepisu nie
nale¿y stosowaæ w przypadku zmiany istniej¹cej funkcji
o�wiaty i sportu na cele innych us³ug nie zwi¹zanych
ze sta³ym lub czasowym pobytem dzieci i m³odzie¿y.

§7. Ustalenia dotycz¹ce ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków:

1) przy zabudowie i zagospodarowaniu terenu objêtego ni-
niejszym planem nale¿y uwzglêdniæ przepisy odrêbne
wynikaj¹ce z objêcia przedmiotowego terenu w ca³o�ci
ochron¹ konserwatorsk¹, w tym ochron¹ uk³adu urbani-
stycznego wpisanego do rejestru zabytków pod nr 2268/
A decyzj¹ z dnia 14.01.1993 r.;

2) w obrêbie strefy ochrony konserwatorskiej wymagane jest
uzyskanie uzgodnieñ z Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków dla wszelkich dzia³añ prowadzonych w obszarach
o dostêpie do przestrzeni publicznych: ulic, placów i dzie-
dziñców wewnêtrznych w zakresie obejmuj¹cym:

a) prace mog¹ce wp³yn¹æ na zmianê wygl¹du bry³y lub
elewacji budynków,

b) nowe obiekty budowlane projektowane w obrêbie stre-
fy konserwatorskiej,

c) kompozycjê i ukszta³towanie nawierzchni,

d) ukszta³towanie ma³ej architektury,

e) ukszta³towanie zespo³ów zieleni urz¹dzonej,

f) zaprojektowanie kolorystyki elewacji,

g) rozmieszczenie o�wietlenia,

h) wprowadzenie elementów informacji wizualnej i re-
klam;

3) w obrêbie ochrony konserwatorskiej obowi¹zuje nakaz
ca³kowitej ochrony zabytków ujêtych w rejestrze Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków i wskazanych na ry-
sunku planu wy³¹cznie w sposób zgodny z przepisami

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z
wprowadzeniem takiego sposobu ich u¿ytkowania, aby
uwzglêdnia³y one mo¿liwo�ci adaptacyjne historycznego
uk³adu i gabarytów pomieszczeñ oraz minimalizowa³y
ingerencjê w zabytkow¹ substancjê tych obiektów;

4) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego,
podczas prac ziemnych zwi¹zanych z zabudowaniem b¹d�
zagospodarowaniem terenu ustala siê obowi¹zek prowa-
dzenia badañ archeologicznych, zakres których inwestor
winien uzgodniæ z w³a�ciwym organem s³u¿by ochrony
zabytków przed uzyskaniem pozwolenia na budowê.

§8. Ustalenia dotycz¹ce warunków zabudowy i sposobów
zagospodarowania terenu: okre�lono w Rozdziale II niniejszej
uchwa³y.

§9. Ustalenia dotycz¹ce granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalo-
nych na podstawie przepisów odrêbnych:

1) przy zabudowie i zagospodarowaniu terenu objêtego ni-
niejszym planem nale¿y uwzglêdniæ przepisy odrêbne
wynikaj¹ce z po³o¿enia terenu w granicy Sierakowskiego
Parku Krajobrazowego;

2) przy zabudowie i zagospodarowaniu terenu objêtego ni-
niejszym planem nale¿y uwzglêdniæ przepisy odrêbne
wynikaj¹ce z po³o¿enia terenu w granicach Obszaru Spe-
cjalnej Ochrony PLB 300015 Puszcza Notecka;

3) przy zabudowie i zagospodarowaniu terenu dzia³ki nr ewid.
1509/2 nale¿y uwzglêdniæ przepisy odrêbne wynikaj¹ce z
po³o¿enia w granicy Specjalnego Obszaru Ochrony
PLH300013Sieraków (Natura 2000 Dyrektywa Siedliskowa).

§10. Ustalenia dotycz¹ce szczegó³owych zasad i warun-
ków scalania i podzia³u nieruchomo�ci:

1) dopuszcza siê wydzielenie dróg wewnêtrznych oraz dzia³ek
przeznaczonych do lokalizacji urz¹dzeñ i obiektów infra-
struktury technicznej stosownie do potrzeb;

2) dokonywanie podzia³ów nieruchomo�ci, uniemo¿liwiaj¹ce
racjonalne zagospodarowanie terenu przez w³a�cicieli nie-
ruchomo�ci, po³o¿onych w jednym funkcjonalnym obsza-
rze - nieruchomo�ci s¹siednie, wymaga przeprowadzenia
postêpowania scaleniowego i wymiany gruntów, przewi-
dzianego przepisami odrêbnymi.

§11. Ustalenia dotycz¹ce szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu:

1) ustala siê zakaz lokalizowania dzia³alno�ci produkcyjnej
negatywnie oddzia³ywuj¹cej na �rodowisko w rozumieniu
przepisów odrêbnych oraz dystrybucji takich towarów jak:
gaz, paliwa p³ynne i inne materia³y niebezpieczne za
wyj¹tkiem terenu 3ZP;

2) ustala siê zakaz lokalizacji stacji telefonii komórkowej na
ca³ym terenie objêtym niniejszym planem;

3) na obszarze bezpo�redniego zagro¿enia powodzi¹, na
terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZP,
2U, 3ZP, 4WS, 5MN/MW, 6UK, 7ZP/WS, 8MN/MW, 9MW/
U, 10ZP, 11ZP, 13MN, 14MN/U, 15MN, 16MN, 1KDd, 2KDd,
5KDx zgodnie z granic¹ obszaru bezpo�redniego zagro¿e-
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nia powodzi¹, nale¿y przyjmowaæ rozwi¹zania projektowe
budynków i budowli zapewniaj¹ce utrzymanie swobodne-
go przep³ywu wód oraz uwzglêdniaæ ograniczenia wynika-
j¹ce z przepisów odrêbnych.

§12. Ustalenia dotycz¹ce sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania urz¹dzania i u¿ytkowania terenów:
tereny, dla których plan ustala inne przeznaczenie ni¿ funkcjo-
nuj¹ce przed dniem wej�cia w ¿ycie tego planu, mog¹ byæ
wykorzystywane w sposób dotychczasowy.

§13. Ustalenia dotycz¹ce zasad remontów, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) ustala siê zachowanie istniej¹cych dróg publicznych i dróg
wewnêtrznych;

2) ustala siê realizacjê nowych dróg publicznych i dróg
wewnêtrznych � publicznych i prywatnych, ci¹gów pieszo-
jezdnych, pieszych i pieszo-rowerowych;

3) dopuszcza siê realizacjê ci¹gów pieszych i pieszo-rowero-
wych w obrêbie istniej¹cych i projektowanych pasów
drogowych;

4) w ramach poszczególnych terenów i dzia³ek, nale¿y zapew-
niæ odpowiedni¹ liczbê miejsc postojowych, zaspokajaj¹c¹
potrzeby w zakresie parkowania i postoju samochodów z
uwzglêdnieniem warunków technicznych okre�lonych w
przepisach odrêbnych, z zastrze¿eniem pkt 5);

5) ustala siê nastêpuj¹ce wska�niki wyposa¿enia w miejsca
postojowe dzia³ek budowlanych, w tym miejsca w gara¿ach,
na których przewidziane s¹ do realizacji nowe budynki:

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - min. 2
stanowiska dla ka¿dego budynku,

b) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - min. 1
stanowisko dla ka¿dego lokalu mieszkalnego,

c) dla budynków us³ugowych - min. 1 miejsce na ka¿de
rozpoczête 40 m2 powierzchni u¿ytkowej, lecz nie mniej
ni¿ dwa miejsca;

6) zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej i projektowanej sieci
wodoci¹gowej na warunkach okre�lonych przez gestora
sieci;

7) odprowadzenie �cieków do istniej¹cej i projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach okre�lonych przez
gestora sieci, dopuszcza siê czasowe stosowanie zbiorni-
ków bezodp³ywowych, z zapewnieniem ich usuwania i
oczyszczania zgodnie z przepisami odrêbnymi;

8) zakazuje siê odprowadzania nie oczyszczonych �cieków do
gruntu, wód powierzchniowych i otwartych rowów;

9) wody opadowe i roztopowe pochodz¹ce z po³aci dacho-
wych i terenów nieutwardzonych bêd¹ odprowadzane
powierzchniowo na terenie dzia³ki, natomiast �cieki w
postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni
utwardzonych bêd¹ odprowadzane do istniej¹cej i projek-
towanej kanalizacji deszczowej zgodnie z przepisami od-
rêbnymi;

10) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cych i projek-
towanych sieci elektroenergetycznych;

11) przy lokalizowaniu obiektów budowlanych nale¿y zacho-
waæ bezpieczne odleg³o�ci od obiektów i urz¹dzeñ infra-
struktury technicznej okre�lone przez gestora sieci;

12) w przypadku konieczno�ci realizacji dodatkowych stacji
transformatorowych i sieci zasilaj¹cych, �redniego oraz
niskiego napiêcia odpowiednio do zbilansowanych po-
trzeb i zgodnie z warunkami wydanymi przez przedsiêbior-
stwo energetyczne w³a�ciciel musi udostêpniæ teren do ich
lokalizacji;

13) dopuszcza siê przebudowê sieci elektroenergetycznych
koliduj¹cych z planowanym zagospodarowaniem terenu i
uk³adem komunikacyjnym na warunkach uzyskanych od
gestora sieci;

14) na terenach przeznaczonych na funkcje nie zwi¹zane z
infrastruktur¹ techniczn¹, na których przebiegaj¹ sieci in-
frastruktury miejskiej, ustala siê obowi¹zek udostêpnienia
tych sieci dla ich gestora w celu kontroli, konserwacji,
remontu lub usuniêcia awarii; zakazuje siê lokalizacji obiek-
tów trwa³ych, utrudniaj¹cych dostêp do sieci;

15) dopuszcza siê lokalizacjê sieci infrastruktury w pasach
drogowych na warunkach okre�lonych przez zarz¹dcê drogi;

16) nale¿y zachowaæ zgodne z przepisami odrêbnymi i Polski-
mi Normami odleg³o�ci projektowanych obiektów od in-
frastruktury podziemnej i nadziemnej;

17) kolizje i skrzy¿owania z istniej¹cym uzbrojeniem podziem-
nym i nadziemnym nale¿y zaprojektowaæ i zrealizowaæ po
uzgodnieniu z gestorem sieci, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami;

18) w zakresie urz¹dzeñ melioracyjnych - ustala siê obowi¹zek
zachowania systemu melioracyjnego, a w przypadku ko-
nieczno�ci jego naruszenia nale¿y zastosowaæ rozwi¹zanie
zastêpcze zgodnie z przepisami odrêbnymi;

19) do wytwarzania energii do celów grzewczych i technolo-
gicznych nale¿y stosowaæ paliwa p³ynne, gazowe i sta³e
charakteryzuj¹ce siê niskimi wska�nikami emisji lub alter-
natywne �ród³a energii;

20) zakazuj e siê stosowania jako �ród³a energii paliw i urz¹-
dzeñ do ich spalania, które nie spe³niaj¹ wymogów i
przepisów odrêbnych dotycz¹cych ochrony �rodowiska
naturalnego.

ROZDZIA£ II

Ustalenia szczegó³owe

§14. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1ZP:

1) przeznaczenie terenu - tereny zieleni urz¹dzonej;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci: utrzymuje siê istniej¹cy
podzia³ geodezyjny z zastrze¿eniem §10;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia biologicznie czynna - min. 85% powierzch-
ni terenu,
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b) zezwala siê na budowê drogi pieszej, pieszo - rowero-
wej, chodników, urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury
technicznej, obiektów ma³ej architektury,

c) zezwala siê na budowê niekubaturowych urz¹dzeñ i
obiektów sportu i rekreacji, w tym przystani kajakowej,
urz¹dzeñ hydrotechnicznych, urz¹dzeñ zabezpieczaj¹-
cych brzegi wód, k³adek, mostów oraz miejsc postojo-
wych dla samochodów,

d) nale¿y umacniaæ i zabezpieczaæ skarpy nie naruszaj¹c
naturalnych warunków �rodowiskowych;

4) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd - z drogi 1KDd,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto-
�ci nieruchomo�ci - 0%.

§15. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 2U:

1) przeznaczenie terenu - tereny zabudowy us³ugowej;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci: utrzymuje siê istniej¹cy
podzia³ geodezyjny z zastrze¿eniem §10;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy-maks. 35% powierzchni dzia³ki,

b) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzch-
ni dzia³ki,

c) wysoko�æ zabudowy -1-2 kondygnacje jednak nie wy-
¿ej ni¿ 8,0 m,

d) rodzaj dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe
o po³aciach zbiegaj¹cych siê symetrycznie w kalenicy,

e) nachylenie g³ównych po³aci dachowych: 35°-45°;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

5) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd - z drogi 1KDd,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

6) s³awka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto-
�ci nieruchomo�ci - 25%.

§16. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 3ZP:

1) przeznaczenie terenu - tereny zieleni urz¹dzonej;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci: utrzymuje siê istniej¹cy
podzia³ geodezyjny z zastrze¿eniem §10;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% powierzch-
ni terenu,

b) zezwala siê na budowê drogi pieszo - rowerowej,
chodników, urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury tech-
nicznej, obiektów ma³ej architektury,

c) zezwala siê na remont i przebudowê istniej¹cych
budynków us³ugowych bez prawa rozbudowy i nad-
budowy;

4) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd-z drogi 1KDd,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto-
�ci nieruchomo�ci - 0%.

§17. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem 4WS, 12WS:

1) przeznaczenie terenu - tereny wód powierzchniowych �ró-
dl¹dowych;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci: utrzymuje siê istniej¹cy
podzia³ geodezyjny z zastrze¿eniem §10;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza siê obiekty towarzysz¹ce zwi¹zane z prze-
znaczeniem terenu, w tym k³adki, mosty, urz¹dzenia
hydrotechniczne, urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce brzegi
wód,

b) nale¿y umacniaæ i zabezpieczaæ skarpy nie naruszaj¹c
naturalnych warunków �rodowiskowych,

c) nale¿y zabezpieczyæ wody przed niekontrolowanym
nap³ywem zanieczyszczonych wód z terenów s¹sied-
nich;

4) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd do terenu 4WS z drogi 1KDd,

b) dojazd do terenu 12WS z drogi 1KDd oraz z drogi
publicznej granicz¹cej z terenem 12WS znajduj¹cej siê
poza granicami obszaru objêtego mniejszym planem,

c) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci - 0%.

§18. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 5MN/MW:
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1) przeznaczenie terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i wielorodzinnej;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci: utrzymuje siê istniej¹cy
podzia³ geodezyjny z zastrze¿eniem §10;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy - maks. 45% powierzchni dzia³ki,

b) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzch-
ni dzia³ki,

c) wysoko�æ zabudowy - 2 kondygnacje jednak nie wy¿ej
ni¿ 9,0 m,

d) rodzaj dachów: dachy dwuspadowe o po³aciach zbie-
gaj¹cych siê symetrycznie w kalenicy,

e) nachylenie g³ównych po³aci dachowych: 35°-45°,

f) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów towarzysz¹cych, zwi¹-
zanych z przeznaczeniem terenu, w tym gara¿y, budyn-
ków gospodarczych z zastrze¿eniem §5 pkt 6) i 7);

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

5) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd - z drogi 1KDd,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto-
�ci nieruchomo�ci - 25%.

§19. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 6UK:

1) przeznaczenie terenu - tereny zabudowy us³ugowej - us³u-
gi kultury;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci: utrzymuje siê istniej¹cy
podzia³ geodezyjny z zastrze¿eniem §10;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy - maks. 35% powierzchni
terenu,

b) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzch-
ni dzia³ki,

c) zezwala siê na remont, przebudowê, rozbudowê i nad-
budowê istniej¹cej zabudowy,

d) wysoko�æ zabudowy: nie wy¿sza ni¿ maksymalna wy-
soko�æ istniej¹cych na przedmiotowym terenie budyn-
ków,

e) dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy towarzysz¹cej prze-
znaczeniu terenu;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

5) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd - z drogi 1KDd,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto-
�ci nieruchomo�ci - 25%.

§20. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 7ZP/WS:

1) przeznaczenie terenu - tereny zieleni urz¹dzonej z wodami
powierzchniowymi �ródl¹dowymi;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci:

a) utrzymuje siê istniej¹cy podzia³ geodezyjny z zastrze-
¿eniem §10,

b) dopuszcza siê inny podzia³ nieruchomo�ci;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia biologicznie czynna - min. 85% powierzch-
ni terenu,

b) zezwala siê na budowê drogi pieszej, pieszo - rowero-
wej, chodników, urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury
technicznej, obiektów ma³ej architektury, niekubaturo-
wych urz¹dzeñ i obiektów sportu i rekreacji, k³adek,
mostów, urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych brzegi wód;

4) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd - z drogi 1KDd, 2KDd,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci - 0%.

§21. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 8MN/MW:

1) przeznaczenie terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i wielorodzinnej;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci:

a) utrzymuje siê istniej¹cy podzia³ geodezyjny z zastrze-
¿eniem §10,

b) dopuszcza siê inny podzia³ nieruchomo�ci pod warun-
kiem zachowania minimalnej powierzchni nowoprojek-
towanej dzia³ki 800 m2 oraz minimalnej szeroko�ci
frontowej dzia³ki 22,0 m;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy - maks. 35% powierzchni
dzia³ki,

b) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzch-
ni dzia³ki,

c) wysoko�æ zabudowy - 2 kondygnacje jednak nie wy¿ej
ni¿ 9,0 m,
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d) rodzaj dachów: dachy dwuspadowe o po³aciach zbie-
gaj¹cych siê symetrycznie w kalenicy,

e) nachylenie g³ównych po³aci dachowych nowoprojekto-
wanych budynków mieszkalnych: 35°-45°, istniej¹cych
budynków mieszkalnych: 20°-45°,

f) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów towarzysz¹cych, zwi¹-
zanych z przeznaczeniem terenu, w tym gara¿y, budyn-
ków gospodarczych z zastrze¿eniem §5 pkt 6) i 7);

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

5) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd-z drogi 1KDd,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto-
�ci nieruchomo�ci - 25%.

§22. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 9MW/U:

1) przeznaczenie terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej z us³ugami;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci: utrzymuje siê istniej¹cy
podzia³ geodezyjny z zastrze¿eniem §10;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza siê realizacjê zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej bez us³ug,

b) dopuszcza siê zamiennie wzglêdem funkcji mieszkanio-
wej funkcjê us³ugow¹,

c) dopuszcza siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹,
w tym z us³ugami,

d) powierzchnia zabudowy - maks. 50% powierzchni
terenu,

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzch-
ni dzia³ki,

f) zezwala siê na remont, przebudowê, rozbudowê i nad-
budowê istniej¹cej zabudowy,

g) wysoko�æ zabudowy: nie wy¿sza ni¿ maksymalna wy-
soko�æ istniej¹cego budynku;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

5) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd-z drogi 1KDd,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto-
�ci nieruchomo�ci - 25%.

§23. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem 10ZP, 11ZP:

1) przeznaczenie terenu - tereny zieleni urz¹dzonej;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci:

a) utrzymuje siê istniej¹cy podzia³ geodezyjny z zastrze-
¿eniem §10,

b) dopuszcza siê inny podzia³ nieruchomo�ci;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia biologicznie czynna - min. 85% powierzch-
ni terenu,

b) zezwala siê na budowê drogi pieszej, pieszo - rowero-
wej, chodników, urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury
technicznej, obiektów ma³ej architektury, niekubaturo-
wych urz¹dzeñ i obiektów sportu i rekreacji;

4) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd do terenu 10ZP - z drogi 1KDd, 2KDd, 6KDd oraz
z ci¹gu pieszo-jezdnego 5KDx,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13,

c) dojazd do terenu 1 1ZP - z ci¹gu pieszo-jezdnego 5KDx;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci - 0%.

§24. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 13MN:

1) przeznaczenie terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci: dopuszcza siê inny po-
dzia³ nieruchomo�ci pod warunkiem zachowania nastêpu-
j¹cych ustaleñ:

a) dla zabudowy mieszkaniowej wolnostoj¹cej: minimal-
na powierzchnia nowoprojektowanej dzia³ki 800 m2

oraz minimalna szeroko�æ frontowa nowoprojektowa-
nej dzia³ki 22,0 m,

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bli�nia-
czej: minimalna powierzchnia nowoprojektowanej dzia³-
ki 600 m2 oraz minimalna szeroko�æ frontowa nowo-
projektowanej dzia³ki 16,0 m;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza siê budowê budynków mieszkalnych wolno-
stoj¹cych lub w zabudowie bli�niaczej,

b) powierzchnia zabudowy - maks. 30% powierzchni dzia³ki,

c) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% powierzch-
ni dzia³ki,

d) ukszta³towanie zespo³ów zieleni urz¹dzonej jak i ele-
mentów ma³ej architektury wymaga uzgodnieñ z Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków,
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e) wysoko�æ zabudowy - 2 kondygnacje, w tym poddasze
u¿ytkowe, jednak nie wy¿ej ni¿ 9,0 m,

f) rodzaj dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe
o po³aciach zbiegaj¹cych siê symetrycznie w kalenicy,

g) nachylenie g³ównych po³aci dachowych: 35°-45°,

h) pokrycie dachów: dachówka o naturalnej barwie cera-
miki,

i) zabrania siê budowy od strony zamku ogrodzeñ pe³-
nych oraz z prefabrykowanych elementów betono-
wych, ogrodzenia nale¿y realizowaæ w sposób jedna-
kowy, jako a¿urowe w min.60% lub jako ¿ywop³oty o
maks. wysoko�ci 1,50 m,

j) dopuszcza siê przeznaczenie maks. 40% powierzchni
u¿ytkowej budynków zlokalizowanych na pojedynczej
dzia³ce budowlanej na cele us³ug,

k) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów towarzysz¹cych, zwi¹-
zanych z przeznaczeniem terenu, w tym gara¿y, budyn-
ków gospodarczych z zastrze¿eniem §5 pkt 6) i 7),

l) ustala siê lokalizacjê budynków gara¿owych w bry³ach
budynków mieszkalnych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

5) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd - z drogi 4KDd,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto-
�ci nieruchomo�ci - 25%.

§25. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 14MN/U:

1) przeznaczenie terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z us³ugami;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci:

a) utrzymuje siê istniej¹cy podzia³ geodezyjny z zastrze-
¿eniem §10,

b) dopuszcza siê inny podzia³ nieruchomo�ci;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza siê realizacjê zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej bez us³ug,

b) dopuszcza siê zamiennie wzglêdem funkcji mieszkanio-
wej funkcjê us³ugow¹,

c) powierzchnia zabudowy - maks. 35% powierzchni
terenu,

d) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzch-
ni dzia³ki,

e) zezwala siê na remont, przebudowê, rozbudowê istnie-
j¹cej zabudowy bez prawa nadbudowy,

f) utrzymuje siê istniej¹c¹ wysoko�æ zabudowy oraz ro-
dzaj dachu i nachylenie po³aci,

g) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów towarzysz¹cych,
zwi¹zanych z przeznaczeniem terenu, w tym gara¿y,
budynków gospodarczych z zastrze¿eniem §5 pkt 6) i
7);

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

5) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd - z drogi 2KDd, 4KDd,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto-
�ci nieruchomo�ci - 25%.

§26. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 15MN, 16MN:

1) przeznaczenie terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej j
ednorodzinnej;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci: utrzymuje siê istniej¹cy
podzia³ geodezyjny z zastrze¿eniem §10;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy - maks. 25% powierzchni dzia³ki,

b) powierzchnia biologicznie czynna - min. 60% powierzch-
ni dzia³ki,

c) wysoko�æ zabudowy - 2 kondygnacje jednak nie wy¿ej
ni¿ 9,0 m,

d) rodzaj dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe
o po³aciach zbiegaj¹cych siê symetrycznie w kalenicy,

e) nachylenie g³ównych po³aci dachowych: 35°-45°,

f) pokrycie dachów: dachówka lub materia³ dachówkopo-
dobny,

g) zezwala siê ma remont, przebudowê, nadbudowê, roz-
budowê istniej¹cej zabudowy 1 kondygnacyjnej z da-
chami p³askimi, dachami jednospadowymi,

h) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów towarzysz¹cych, zwi¹-
zanych z przeznaczeniem terenu, w tym gara¿y, budyn-
ków gospodarczych z zastrze¿eniem §5 pkt 6) i 7);

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

5) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd - z drogi 6KDd, z ci¹gu pieszo-jezdnego 5KDx,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto-
�ci nieruchomo�ci - 25%.
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§27. Ustalania dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 17ZP:

1) przeznaczenie terenu - tereny zieleni urz¹dzonej;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci:

a) utrzymuje siê istniej¹cy podzia³ geodezyjny z zastrze-
¿eniem §10,

b) dopuszcza siê inny podzia³ nieruchomo�ci;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia biologicznie czynna - min. 85% powierzch-
ni terenu,

b) zezwala siê na remonty i przebudowê istniej¹cej zabu-
dowy gospodarczej i gara¿owej, bez prawa rozbudowy
i nadbudowy,

c) zezwala siê na budowê ci¹gu pieszo-jezdnego, drogi
pieszej, pieszo - rowerowej, chodników, urz¹dzeñ i
obiektów infrastruktury technicznej, obiektów ma³ej
architektury;

4) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd - z drogi publicznej granicz¹cej z terenem 17ZP
znajduj¹cej siê poza granicami obszaru objêtego niniej-
szym planem,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

5) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci - 0%.

§28. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 18MN/MW:

1) przeznaczenie terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i wielorodzinnej;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci: utrzymuje siê istniej¹cy
podzia³ geodezyjny z zastrze¿eniem §10;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza siê zabudowê us³ugow¹,

b) dopuszcza siê zamiennie wzglêdem funkcji mieszkanio-
wej funkcjê us³ugow¹,

c) dopuszcza siê ³¹czenie funkcji mieszkaniowej z us³ugow¹,

d) dopuszcza siê budowê budynków wolnostoj¹cych, w
zabudowie bli�niaczej, w zabudowie szeregowej,

e) powierzchnia zabudowy - maks. 45% powierzchni dzia³ki,

f) powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzch-
ni dzia³ki,

g) wysoko�æ zabudowy - 2-3 kondygnacje jednak nie
wy¿ej ni¿ 12,0 m,

h) rodzaj dachów: dachy dwuspadowe o po³aciach zbie-
gaj¹cych siê symetrycznie w kalenicy,

i) zezwala siê na remont, przebudowê, rozbudowê i nad-
budowê budynków o dachach p³askich,

j) nachylenie g³ównych po³aci dachowych przy dachach
pochy³ych: 35°-45°,

k) pokrycie dachów pochy³ych: dachówka lub materia³
dachówkopodobny,

l) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów towarzysz¹cych, zwi¹-
zanych z przeznaczeniem terenu, w tym gara¿y, budyn-
ków gospodarczych z zastrze¿eniem §5 pkt 6) i 7);

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

5) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd - z drogi 4KDd, z drogi publicznej granicz¹cej z
terenem 18MN/MW znajduj¹cej siê poza granicami
obszaru objêtego niniejszym planem, dla dzia³ki nr
ewid. 1460 dopuszcza siê dojazd z ci¹gu pieszo-jezdne-
go 11KDx,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto-
�ci nieruchomo�ci - 25%.

§29. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 19U:

1) przeznaczenie terenu - tereny zabudowy us³ugowej;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci: dopuszcza siê inny po-
dzia³ nieruchomo�ci pod warunkiem zachowania minimal-
nej powierzchni nowoprojektowanej dzia³ki 1500 m2 oraz
minimalnej szeroko�ci frontowej nowoprojektowanej dzia³ki
30,0 m;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy - maks. 40% powierzchni
dzia³ki,

b) powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzch-
ni dzia³ki,

c) wysoko�æ zabudowy - do 2 kondygnacji jednak nie
wy¿ej ni¿ 10,0 m,

d) rodzaj dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe
o po³aciach zbiegaj¹cych siê symetrycznie w kalenicy,
dopuszcza siê dachy p³askie,

e) nachylenie po³aci dachowych: maks. 45°,

f) zakazuje siê stosowania podczas budowy systemów
wielkop³ytowych opartych na prefabrykowanych ele-
mentach betonowych oraz systemów p³yt warstwo-
wych;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

5) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd - z drogi 4KDd, 13KDd, z ci¹gu pieszo-jezdnego
8KDx,
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b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto-
�ci nieruchomo�ci - 25%.

§30. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 20MN/U:

1) przeznaczenie terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z us³ugami;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci: utrzymuje siê istniej¹cy
podzia³ geodezyjny z zastrze¿eniem §10;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza siê realizacjê zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej bez us³ug,

b) dopuszcza siê zamiennie wzglêdem funkcji mieszkanio-
wej funkcjê us³ugow¹,

c) dopuszcza siê budowê budynków wolnostoj¹cych oraz
w zabudowie bli�niaczej,

d) powierzchnia zabudowy - maks. 35% powierzchni
terenu,

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzch-
ni dzia³ki,

f) wysoko�æ zabudowy - 2 kondygnacje jednak nie wy¿ej
ni¿ 10,0 m,

g) rodzaj dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe
o po³aciach zbiegaj¹cych siê symetrycznie w kalenicy,
dopuszcza siê dachy p³askie,

h) nachylenie g³ównych po³aci dachowych: maks. 45°,

i) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów towarzysz¹cych, zwi¹-
zanych z przeznaczeniem terenu, w tym gara¿y, budyn-
ków gospodarczych z zastrze¿eniem §5 pkt 6) i 7);

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

5) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd - z drogi 13KDd, z ci¹gu pieszo-jezdnego 8KDx,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto-
�ci nieruchomo�ci - 25%.

§31. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 21E:

1) przeznaczenie terenu - tereny infrastruktury technicznej -
elektroenergetyka;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci: utrzymuje siê istniej¹cy
podzia³ geodezyjny z zastrze¿eniem §10;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza siê lokalizacjê innych obiektów i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej,

b) powierzchnia zabudowy - maks. 65% powierzchni
dzia³ki,

c) powierzchnia biologicznie czynna - min. 10% powierzch-
ni dzia³ki,

d) wysoko�æ zabudowy - l kondygnacja, jednak nie wy¿ej
ni¿ 6,0 m,

e) rodzaj dachów: dopuszcza siê wszelkie rodzaje dachów;

4) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd - z drogi 4KDd,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto-
�ci nieruchomo�ci - 10%.

§32. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 22UO/US:

1) przeznaczenie terenu - tereny zabudowy us³ugowej - us³u-
gi o�wiaty i edukacji, us³ugi sportu i rekreacji;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci:

a) utrzymuje siê istniej¹cy podzia³ geodezyjny z zastrze-
¿eniem §10,

b) dopuszcza siê inny podzia³ nieruchomo�ci;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy - maks. 35% powierzchni
dzia³ki,

b) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzch-
ni dzia³ki,

c) wysoko�æ zabudowy - 1-2 kondygnacje jednak nie
wy¿ej ni¿ 10,0 m,

d) rodzaj dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe
o po³aciach zbiegaj¹cych siê symetrycznie w kalenicy,
dopuszcza siê dachy p³askie,

e) nachylenie g³ównych po³aci dachowych: maks. 45°,

f) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów towarzysz¹cych,
zwi¹zanych z przeznaczeniem terenu, w tym budynków
pomocniczych, budynków gospodarczych z zastrze¿e-
niem §5 pkt 6) i 7);

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

5) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd - z drogi 2KDd, 4KDd, 13KDd, ci¹gu pieszo-
jezdnego 8KDx,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;
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6) stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost
warto�ci nieruchomo�ci - 25%.

§33. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 23MW:

1) przeznaczenie terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci: utrzymuje siê istniej¹cy
podzia³ geodezyjny z zastrze¿eniem §10;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy - maks. 40% powierzchni
dzia³ki,

b) powierzchnia biologicznie czynna - min. 25% powierzch-
ni dzia³ki,

c) wysoko�æ zabudowy - 2 kondygnacje, jednak nie wy¿ej
ni¿ 9,0 m,

d) rodzaj dachów: dachy dwuspadowe, dachy p³askie,

e) nachylenie g³ównych po³aci dachowych przy dachach
pochy³ych: 10°-40°,

f) zakazuje siê budowy wolnostoj¹cych gara¿y;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

5) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd - z drogi 2KDd, 6KDd,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto-
�ci nieruchomo�ci - 25%.

§34. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 24MN:

1) przeznaczenie terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci: dopuszcza siê inny po-
dzia³ nieruchomo�ci pod warunkiem zachowania nastêpu-
j¹cych ustaleñ:

a) dla zabudowy mieszkaniowej wolnostoj¹cej: minimal-
na powierzchnia nowoprojektowanej dzia³ki 800 m2

oraz minimalna szeroko�æ frontowa nowoprojektowa-
nej dzia³ki 22,0 m,

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bli�nia-
czej: minimalna powierzchnia nowoprojektowanej dzia³-
ki 600 m2 oraz minimalna szeroko�æ frontowa nowo-
projektowanej dzia³ki 12,0 m;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza siê budowê budynków mieszkalnych wolno-
stoj¹cych, w zabudowie bli�niaczej,

b) powierzchnia zabudowy - maks. 35% powierzchni
dzia³ki,

c) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzch-
ni dzia³ki,

d) wysoko�æ zabudowy - 2 kondygnacje jednak nie wy¿ej
ni¿ 9,0 m,

e) rodzaj dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe
o po³aciach zbiegaj¹cych siê symetrycznie w kalenicy,

f) nachylenie g³ównych po³aci dachowych: 35°-45°,

g) pokrycie dachów: dachówka lub materia³ dachówkopo-
dobny,

h) zezwala na remont, przebudowê, nadbudowê, rozbudo-
wê istniej¹cej zabudowy w tym- budynku kot³owni wraz
z towarzysz¹cymi obiektami i urz¹dzeniami infrastruktu-
ry technicznej, dopuszcza siê dachy p³askie, jednospa-
dowe, dwuspadowe lub wielospadowe, k¹t nachylenia
po³aci dachowych maks. 45°, dopuszcza siê zmianê
funkcji na mieszkaniow¹, gospodarcz¹, gara¿ow¹,

i) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów towarzysz¹cych, zwi¹-
zanych z przeznaczeniem terenu, w tym gara¿y, budyn-
ków gospodarczych z zastrze¿eniem §5 pkt 6) i 7);

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

5) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd - z drogi 6KDd, 10KDd,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto-
�ci nieruchomo�ci - 25%.

§35. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 25ZP:

1) przeznaczenie terenu - tereny zielem urz¹dzonej;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci: nale¿y wydzieliæ dzia³kê
zgodnie z liniami rozgraniczaj¹cymi teren;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia biologicznie czynna - min. 85% powierzch-
ni terenu,

b) zezwala siê na budowê drogi pieszej, pieszo - rowero-
wej, chodników, urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury
technicznej, obiektów ma³ej architektury;

4) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd - z drogi 2KDd, 13KDd,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci - 0%.
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§36. Ustalania dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 26MW:

1) przeznaczenie terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci: utrzymuje siê istniej¹cy
podzia³ geodezyjny z zastrze¿eniem §10;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy - maks. 40% powierzchni
dzia³ki,

b) powierzchnia biologicznie czynna - min. 25% powierzch-
ni dzia³ki,

c) wysoko�æ zabudowy - 2 kondygnacje, jednak nie wy¿ej
ni¿ 9,0 m,

d) rodzaj dachów: dachy dwuspadowe o po³aciach zbie-
gaj¹cych siê symetrycznie w kalenicy,

e) nachylenie g³ównych po³aci dachowych: 35°-50°,

f) zakazuje siê budowy wolnostoj¹cych gara¿y;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

5) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd - z drogi 2KDd, 6KDd,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto-
�ci nieruchomo�ci - 25%.

§37. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 27ZP:

1) przeznaczenie terenu - tereny zieleni urz¹dzonej;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci: nale¿y wydzieliæ dzia³kê
zgodnie z liniami rozgraniczaj¹cymi teren;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia biologicznie czynna - min. 85% powierzch-
ni terenu,

b) zezwala siê na budowê drogi pieszej, pieszo - rowero-
wej, chodników, urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury
technicznej, obiektów ma³ej architektury, niekubaturo-
wych urz¹dzeñ i obiektów sportu i rekreacji;

4) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd - z drogi 10KDd,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci - 0%.

§38. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 28MN:

1) przeznaczenie terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci: utrzymuje siê istniej¹cy
podzia³ geodezyjny z zastrze¿eniem §10;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza siê budowê budynków w zabudowie bli�-
niaczej,

b) powierzchnia zabudowy - maks. 35% powierzchni
dzia³ki,

c) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzch-
ni dzia³ki,

d) wysoko�æ zabudowy - 2 kondygnacje jednak nie wy¿ej
ni¿ 9,0 m,

e) rodzaj dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe
o po³aciach zbiegaj¹cych siê symetrycznie w kalenicy,

f) nachylenie g³ównych po³aci dachowych: 35°-45°,

g) pokrycie dachów: dachówka lub materia³ dachówkopo-
dobny,

h) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów towarzysz¹cych, zwi¹-
zanych z przeznaczeniem terenu, w tym gara¿y, budyn-
ków gospodarczych z zastrze¿eniem §5 pkt 6) i 7);

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

5) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd - z drogi 6KDd, 10KDd,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto-
�ci nieruchomo�ci - 25%.

§39. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 29ZP:

1) przeznaczenie terenu - tereny zieleni urz¹dzonej;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci: nale¿y wydzieliæ dzia³kê
zgodnie z liniami rozgraniczaj¹cymi teren;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia biologicznie czynna - min. 85% powierzch-
ni terenu,

b) zezwala siê na budowê drogi pieszej, pieszo - rowero-
wej, chodników, urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury
technicznej, obiektów ma³ej architektury;

4) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd - z drogi 6KDd,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

Poz. 1339



— 7954 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

5) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci - 0%.

§40. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 30MN/MW:

1) przeznaczenie terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i wielorodzinnej;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci: dopuszcza siê inny po-
dzia³ nieruchomo�ci pod warunkiem zachowania minimal-
nej powierzchni nowoprojektowanej dzia³ki 500 m2;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza siê zabudowê us³ugow¹,

b) dopuszcza siê zamiennie wzglêdem funkcji mieszkanio-
wej funkcjê us³ugow¹,

c) dopuszcza siê ³¹czenie funkcji mieszkaniowej z us³u-
gow¹,

d) dopuszcza siê budowê budynków wolnostoj¹cych, w
zabudowie bli�niaczej, w zabudowie szeregowej,

e) powierzchnia zabudowy - maks. 45% powierzchni
dzia³ki,

f) powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzch-
ni dzia³ki,

g) wysoko�æ zabudowy: 2-3 kondygnacje jednak nie wy¿ej
ni¿ 12,0 m,

h) zezwala siê na remont, przebudowê, rozbudowê, nad-
budowê istniej¹cej zabudowy 4 kondygnacyjnej, zabu-
dowy z dachami p³askimi, jednospadowymi i mansar-
dowymi, bez prawa przekroczenia wysoko�ci maksy-
malnej istniej¹cych budynków,

i) rodzaj dachów: dachy dwuspadowe o po³aciach zbiega-
j¹cych siê symetrycznie w kalenicy,

j) nachylenie g³ównych po³aci dachowych: 35°-45°,

k) pokrycie dachów pochy³ych: dachówka lub materia³
dachówkopodobny,

l) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów towarzysz¹cych, zwi¹-
zanych z przeznaczeniem terenu, w tym gara¿y, budyn-
ków gospodarczych z zastrze¿eniem §5 pkt 6) i 7);

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

5) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd-z drogi 13KDd, z ci¹gu pieszo-jezdnego 14KDx,
z drogi publicznej granicz¹cej z terenem 30MN/MW
znajduj¹cej siê poza granicami obszaru objêtego niniej-
szym planem,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto-
�ci nieruchomo�ci - 25%.

§41. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 31MN:

1) przeznaczenie terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci: utrzymuje siê istniej¹cy
podzia³ geodezyjny z zastrze¿eniem §10;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy - maks. 30% powierzchni
dzia³ki,

b) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzch-
ni dzia³ki,

c) wysoko�æ zabudowy - 2 kondygnacje jednak nie wy¿ej
ni¿ 9,0 m,

d) rodzaj dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe
o po³aciach zbiegaj¹cych siê symetrycznie w kalenicy,

e) nachylenie g³ównych po³aci dachowych: 35°-45°,

f) pokrycie dachów: dachówka lub materia³ dachówkopo-
dobny,

g) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów towarzysz¹cych, zwi¹-
zanych z przeznaczeniem terenu, w tym gara¿y, budyn-
ków gospodarczych z zastrze¿eniem §5 pkt 6) i 7);

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

5) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd - z drogi 13KDd,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto-
�ci nieruchomo�ci - 25%.

§42. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 32ZP/KS:

1) przeznaczenie terenu - tereny zieleni urz¹dzonej z terenami
obs³ugi komunikacji samochodowej - parkingi;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci: nale¿y wydzieliæ dzia³kê
zgodnie z liniami rozgraniczaj¹cymi teren;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzch-
ni terenu,

b) zezwala siê na budowê drogi pieszej, pieszo - rowero-
wej, chodników, miejsc postojowych dla samochodów,
parkingów, urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury tech-
nicznej, obiektów ma³ej architektury, niekubaturowych
urz¹dzeñ i obiektów sportu i rekreacji;

4) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:
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a) dojazd - z drogi 13KDd,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci - 0%.

§43. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 33ZP:

1) przeznaczenie terenu - tereny zieleni urz¹dzonej;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci:

a) utrzymuje siê istniej¹cy podzia³ geodezyjny z zastrze-
¿eniem §10,

b) dopuszcza siê inny podzia³ nieruchomo�ci;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia biologicznie czynna - min. 85% powierzch-
ni terenu,

b) zezwala siê na budowê drogi pieszej, pieszo - rowero-
wej, chodników, urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury
technicznej;

4) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd - z drogi 13KDd,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

5) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci - 0%.

§44. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 34MW, 35MW:

1) przeznaczenie terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci:

a) utrzymuje siê istniej¹cy podzia³ geodezyjny z zastrze-
¿eniem §10,

b) dopuszcza siê inny podzia³ nieruchomo�ci pod warun-
kiem zachowania minimalnej powierzchni nowoprojek-
towanej dzia³ki 1.000 m2;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza siê lokalizacjê us³ug w parterach budynków
mieszkalnych,

b) powierzchnia zabudowy - maks. 35% powierzchni
dzia³ki,

c) powierzchnia biologicznie czynna - min. 25% powierzch-
ni dzia³ki,

d) wysoko�æ zabudowy - 3 kondygnacje, jednak nie wy¿ej
ni¿ 12,0 m, za wyj¹tkiem terenu dzia³ek nr ewid. 1462/
8, 1462/16 dla którego ustala siê wysoko�æ zabudowy
do 2 kondygnacji, jednak nie wy¿ej ni¿ 10,0 m,

e) rodzaj dachów: dachy dwuspadowe, dachy wielospa-
dowe,

f) nachylenie g³ównych po³aci dachowych: 25°- 40°,

g) zakazuje siê budowy wolnostoj¹cych gara¿y;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

5) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd do terenu 34MW z drogi 13KDd,

b) dojazd do terenu 35MW z drogi 2KDd, 13KDd,

c) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto-
�ci nieruchomo�ci - 25%.

§45. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 36MN/U:

1) przeznaczenie terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z us³ugami;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci: utrzymuje siê istniej¹cy
podzia³ geodezyjny z zastrze¿eniem §10;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza siê realizacjê zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej bez us³ug,

b) dopuszcza siê zamiennie wzglêdem funkcji mieszkanio-
wej funkcjê us³ugow¹,

c) powierzchnia zabudowy - maks. 35% powierzchni
terenu,

d) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzch-
ni dzia³ki,

e) zezwala siê na remont, przebudowê, rozbudowê i nad-
budowê istniej¹cej zabudowy,

f) wysoko�æ zabudowy - 2 kondygnacje jednak nie wy¿ej
ni¿ 9,0 m,

g) rodzaj dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe
o po³aciach zbiegaj¹cych siê symetrycznie w kalenicy,
dopuszcza siê dachy p³askie,

h) nachylenie g³ównych po³aci dachowych: maks. 45°;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

5) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd - z drogi 2KDd, 6KDd,
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b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto-
�ci nieruchomo�ci - 25%.

§46. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 37KS, 38KS:

1) przeznaczenie terenu - tereny obs³ugi komunikacji samo-
chodowej - parkingi;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci: utrzymuje siê istniej¹cy
podzia³ geodezyjny z zastrze¿eniem §10;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:
zezwala siê na budowê drogi pieszej, pieszo - rowerowej,
chodników, miejsc postojowych dla samochodów, parkin-
gów, urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej;

4) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd - z drogi 6KDd,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z
ustaleniami §13;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci - 0%.

§47. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 39U:

1) przeznaczenie terenu - tereny zabudowy us³ugowej;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci: utrzymuje siê istniej¹cy
podzia³ geodezyjny z zastrze¿eniem §10;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy - maks. 35% powierzchni
dzia³ki,

b) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzch-
ni dzia³ki,

c) wysoko�æ zabudowy - do 2 kondygnacji jednak nie
wy¿ej ni¿ 10,0 m,

d) rodzaj dachów: dachy p³askie, dwuspadowe lub wielo-
spadowe,

e) nachylenie po³aci dachowych: maks. 45°,

f) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów towarzysz¹cych,
zwi¹zanych z przeznaczeniem terenu, w tym gara¿y,
budynków gospodarczych w formie zblokowanej z
zastrze¿eniem §5 pkt 6) i 7);

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

5) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd - z drogi 6KDd,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto-
�ci nieruchomo�ci - 25%.

§48. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 40ZP:

1) przeznaczenie terenu - tereny zieleni urz¹dzonej;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci:

a) utrzymuje siê istniej¹cy podzia³ geodezyjny z zastrze-
¿eniem §10;

b) dopuszcza siê inny podzia³ nieruchomo�ci;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia biologicznie czynna - min. 85% powierzch-
ni terenu,

b) zezwala siê na budowê drogi pieszej, pieszo - rowero-
wej, chodników, urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury
technicznej, obiektów ma³ej architektury;

4) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd - z drogi 6KDd,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci - 0%.

§49. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 41ZP/WS:

1) przeznaczenie terenu - tereny zielem urz¹dzonej z wodami
powierzchniowymi �ródl¹dowymi;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci:

a) utrzymuje siê istniej¹cy podzia³ geodezyjny z zastrze-
¿eniem §10,

b) dopuszcza siê inny podzia³ nieruchomo�ci;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia biologicznie czynna - min. 85% powierzch-
ni terenu,

b) zezwala siê na budowê drogi pieszej, pieszo - rowero-
wej, chodników, urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury
technicznej, obiektów ma³ej architektury, niekubaturo-
wych urz¹dzeñ i obiektów sportu i rekreacji, k³adek,
mostów, urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych brzegi wód,

4) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd - z drogi 6KDd, z drogi granicz¹cej z terenem
41ZP/WS znajduj¹cej siê poza granicami obszaru objê-
tego niniejszym planem,
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b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci - 0%.

§50. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 42MN/U:

1) przeznaczenie terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z us³ugami;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci: utrzymuje siê istniej¹cy
podzia³ geodezyjny z zastrze¿eniem §10;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza siê realizacjê zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej bez us³ug,

b) dopuszcza siê zamiennie wzglêdem funkcji mieszkanio-
wej funkcjê us³ugow¹,

c) powierzchnia zabudowy - maks. 35% powierzchni terenu,

d) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzch-
ni dzia³ki,

e) wysoko�æ zabudowy - 2 kondygnacje jednak nie wy¿ej
ni¿ 9,0 m,

f) rodzaj dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe
o po³aciach zbiegaj¹cych siê symetrycznie w kalenicy,

g) nachylenie g³ównych po³aci dachowych: 35°-45°,

h) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów towarzysz¹cych, zwi¹-
zanych z przeznaczeniem terenu, w tym gara¿y, budyn-
ków gospodarczych z zastrze¿eniem §5 pkt 6) i 7);

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

5) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd - z drogi 13KDd, 16KDd,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto-
�ci nieruchomo�ci - 25%.

§51. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 43MW, 44MW:

1) przeznaczenie terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci:

a) utrzymuje siê istniej¹cy podzia³ geodezyjny z zastrze-
¿eniem §10,

b) dopuszcza siê inny podzia³ nieruchomo�ci pod warun-
kiem zachowania minimalnej powierzchni nowoprojek-
towanej dzia³ki 1.000 m2;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza siê lokalizacjê us³ug w parterach budynków
mieszkalnych,

b) powierzchnia zabudowy - maks. 35% powierzchni
dzia³ki,

c) powierzchnia biologicznie czynna - min. 25% powierzch-
ni dzia³ki,

d) wysoko�æ zabudowy - 3 kondygnacje, jednak nie wy¿ej
ni¿ 12,0 m,

e) rodzaj dachów: dachy dwuspadowe, dachy wielospa-
dowe,

f) nachylenie g³ównych po³aci dachowych: 25°-40°,

g) zakazuje siê budowy wolnostoj¹cych gara¿y;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

5) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd do terenu 43MW z drogi 2KDd, 13KDd, 16KDd,

b) dojazd do terenu 44MW z drogi 2KDd, z ci¹gu pieszo-
jezdnego 17KDx,

c) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto-
�ci nieruchomo�ci - 25%.

§52. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 45MN/U:

1) przeznaczenie terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z us³ugami;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci: utrzymuje siê istniej¹cy
podzia³ geodezyjny z zastrze¿eniem §10;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza siê realizacjê zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej bez us³ug,

b) dopuszcza siê zamiennie wzglêdem funkcji mieszkanio-
wej funkcjê us³ugow¹,

c) powierzchnia zabudowy - maks. 35% powierzchni te-
renu,

d) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzch-
ni dzia³ki,

e) wysoko�æ zabudowy - 2 kondygnacje jednak nie wy¿ej
ni¿ 9,0 m,

f) rodzaj dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe
o po³aciach zbiegaj¹cych siê symetrycznie w kalenicy,
dopuszcza siê dachy p³askie,

g) nachylenie g³ównych po³aci dachowych: 35°-45°,

h) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów towarzysz¹cych, zwi¹-
zanych z przeznaczeniem terenu, w tym gara¿y, budyn-
ków gospodarczych z zastrze¿eniem §5 pkt 6) i 7);
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

5) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd - z drogi 6KDd przez teren 38KS, z ci¹gu pieszo-
jezdnego 17KDx,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto-
�ci nieruchomo�ci - 25%.

§53. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 46ZP:

1) przeznaczenie terenu - tereny zieleni urz¹dzonej;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci:

a) utrzymuje siê istniej¹cy podzia³ geodezyjny z zastrze-
¿eniem §10,

b) dopuszcza siê inny podzia³ nieruchomo�ci;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia biologicznie czynna - min. 85% powierzch-
ni terenu,

b) zezwala siê na budowê drogi pieszej, pieszo - rowero-
wej, chodników, urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury
technicznej;

4) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd - z drogi 2KDd, z ci¹gu pieszo-jezdnego 17KDx,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci - 0%.

§54. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 47MW:

1) przeznaczenie terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci: utrzymuje siê istniej¹cy
podzia³ geodezyjny z zastrze¿eniem §10;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza siê lokalizacjê us³ug w parterach budynków
mieszkalnych,

b) powierzchnia zabudowy - maks. 35% powierzchni dzia³ki,

c) powierzchnia biologicznie czynna - min. 25% powierzch-
ni dzia³ki,

d) wysoko�æ zabudowy - 3 kondygnacje, jednak nie wy¿ej
ni¿ 12,0 m,

e) rodzaj dachów: dachy dwuspadowe, dachy wielospa-
dowe, dachy mansardowe, dachy p³askie,

f) nachylenie g³ównych po³aci dachowych: maks. 45° za
wyj¹tkiem dachów mansardowych, dla których nie
ustala siê k¹ta nachylenia po³aci dachowych,

g) zakazuje siê budowy wolnostoj¹cych gara¿y;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

5) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd - z drogi 2KDd, 18KDd, z ci¹gu pieszo-jezdnego
17KDx,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto-
�ci nieruchomo�ci - 25%.

§55. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 48MN/U:

1) przeznaczenie terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z us³ugami;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci: dopuszcza siê inny po-
dzia³ nieruchomo�ci pod warunkiem zachowania nastêpu-
j¹cych ustaleñ:

a) dla zabudowy mieszkaniowej wolnostoj¹cej: minimal-
na powierzchnia nowoprojektowanej dzia³ki 800 m2

oraz minimalna szeroko�æ frontowa nowoprojektowa-
nej dzia³ki 22,0 m,

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bli�nia-
czej: minimalna powierzchnia nowoprojektowanej dzia³-
ki 600 m2 oraz minimalna szeroko�æ frontowa nowo-
projektowanej dzia³ki 16,0 m;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza siê realizacjê zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej bez us³ug,

b) dopuszcza siê zamiennie wzglêdem funkcji mieszkanio-
wej funkcjê us³ugow¹,

c) dopuszcza siê budowê budynków wolnostoj¹cych lub
w zabudowie bli�niaczej,

d) powierzchnia zabudowy - maks. 35% powierzchni
dzia³ki,

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzch-
ni dzia³ki,

f) wysoko�æ zabudowy - 2 kondygnacje jednak nie wy¿ej
ni¿ 9,0 m,

g) rodzaj dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe
o po³aciach zbiegaj¹cych siê symetrycznie w kalenicy,

h) nachylenie g³ównych po³aci dachowych: 35°-45°,

i) pokrycie dachów: dachówka lub materia³ dachówkopo-
dobny,
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j) zezwala siê na remont, przebudowê, rozbudowê, nad-
budowê istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, k¹t nachylenia po³aci dachowych maks. 45°,
dopuszcza siê dachy p³askie,

k) zezwala siê na remont, przebudowê, nadbudowê, roz-
budowê istniej¹cej zabudowy o dachach p³askich,

l) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów towarzysz¹cych, zwi¹-
zanych z przeznaczeniem terenu, w tym gara¿y, budyn-
ków gospodarczych z zastrze¿eniem §5 pkt 6) i 7);

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

5) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd - z drogi 6KDd, 18KDd, 19KDd, z ci¹gu pieszo-
jezdnego 17KDx, z drogi publicznej granicz¹cej z tere-
nem 48MN/U znajduj¹cej siê poza granicami obszaru
objêtego niniejszym planem,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto-
�ci nieruchomo�ci - 25%.

§56. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 49UO/US:

1) przeznaczenie terenu - tereny zabudowy us³ugowej - us³u-
gi o�wiaty i edukacji, us³ugi sportu i rekreacji;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci: utrzymuje siê istniej¹cy
podzia³ geodezyjny z zastrze¿eniem §10;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy - maks. 35% powierzchni
dzia³ki,

b) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzch-
ni dzia³ki,

c) wysoko�æ zabudowy - do 3 kondygnacji jednak nie
wy¿ej ni¿ 15,0 m,

d) rodzaj dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe
o po³aciach zbiegaj¹cych siê symetrycznie w kalenicy,
dachy p³askie,

e) nachylenie g³ównych po³aci dachowych: maks. 50°,

f) zezwala siê na remont, przebudowê, rozbudowê istnie-
j¹cej zabudowy 4 kondygnacyjnej bez prawa nadbudo-
wy,

g) na terenie dzia³ki nr ewid. 2020/5 dopuszcza siê zabu-
dowê us³ugow¹, w tym us³ugi opieki spo³ecznej,

h) na terenie dzia³ki nr ewid. 2020/4 dopuszcza siê zabu-
dowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹,

i) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów towarzysz¹cych,
zwi¹zanych z przeznaczeniem terenu, w tym budynków
pomocniczych, budynków gospodarczych z zastrze¿e-
niem §5 pkt 6) i 7);
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

5) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd - z drogi 6KDd, 20KDw, z drogi publicznej
granicz¹cej z terenem 49UO/US znajduj¹cej siê poza
granicami obszaru objêtego niniejszym planem,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

7) stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto-
�ci nieruchomo�ci - 25%.

§57. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 50E:

1) przeznaczenie terenu - tereny infrastruktury technicznej -
elektroenergetyka;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci: utrzymuje siê istniej¹cy
podzia³ geodezyjny z zastrze¿eniem §10;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) zezwala siê na remont, przebudowê, rozbudowê istnie-
j¹cej zabudowy,

b) dopuszcza siê lokalizacjê innych obiektów i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej,

c) powierzchnia zabudowy - maks. 65% powierzchni dzia³ki,

d) powierzchnia biologicznie czynna - min. 10% powierzch-
ni dzia³ki,

e) wysoko�æ zabudowy - 1 kondygnacja, jednak nie wy¿ej
ni¿ 6,0 m,

f) rodzaj dachów: dopuszcza siê wszelkie rodzaje da-
chów;

4) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd - przez teren 49UO/US, z drogi granicz¹cej z
terenem 50E znajduj¹cej siê poza granicami obszaru
objêtego niniejszym planem,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

5) stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto-
�ci nieruchomo�ci - 10%.

§58. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 51MN/MW:

1) przeznaczenie terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i wielorodzinnej;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci: dopuszcza siê inny po-
dzia³ nieruchomo�ci pod warunkiem zachowania minimal-
nej powierzchni nowoprojektowanej dzia³ki 500 m2;
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3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza siê zabudowê us³ugow¹,

b) dopuszcza siê istniej¹c¹ na terenie dzia³ki nr ewid. 1473
dzia³alno�æ produkcyjn¹ - cukierniê z mo¿liwo�ci¹ re-
montów, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, odbu-
dowy budynków,

c) dopuszcza siê zamiennie wzglêdem funkcji mieszkanio-
wej funkcjê us³ugow¹,

d) dopuszcza siê ³¹czenie funkcji mieszkaniowej z us³ugow¹,

e) dopuszcza siê budowê budynków wolnostoj¹cych, w
zabudowie bli�niaczej, w zabudowie szeregowej,

f) powierzchnia zabudowy - maks. 45% powierzchni
dzia³ki,

g) powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzch-
ni dzia³ki,

h) wysoko�æ zabudowy: 2-3 kondygnacje jednak nie wy¿ej
ni¿ 12,0 m,

i) zezwala siê na remont, przebudowê, rozbudowê, nad-
budowê zabudowy 4 kondygnacyjnej, zabudowy z
dachami p³askimi, jednospadowymi i mansardowymi,
bez prawa przekroczenia wysoko�ci maksymalnej ist-
niej¹cych budynków,

j) rodzaj dachów: dachy dwuspadowe o po³aciach zbie-
gaj¹cych siê symetrycznie w kalenicy,

k) nachylenie g³ównych po³aci dachowych: 35°-45°,

l) pokrycie dachów pochy³ych: dachówka lub materia³
dachówkopodobny,

m) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów towarzysz¹cych, zwi¹-
zanych z przeznaczeniem terenu, w tym gara¿y, budyn-
ków gospodarczych z zastrze¿eniem §5 pkt 6) i 7);

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

5) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd - z drogi 16KDd, z ci¹gu pieszo-jezdnego 14KDx,
z dróg publicznych granicz¹cych z terenem 51MN/MW
znajduj¹cych siê poza granicami obszaru objêtego
niniejszym planem,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto-
�ci nieruchomo�ci - 25%.

§59. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 52MW:

1) przeznaczenie terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci:

a) utrzymuje siê istniej¹cy podzia³ geodezyjny z zastrze-
¿eniem §10,

b) dopuszcza siê inny podzia³ nieruchomo�ci pod warun-
kiem zachowania minimalnej powierzchni nowoprojek-
towanej dzia³ki 1.000 m2;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza siê lokalizacjê us³ug w parterach budynków
mieszkalnych,

b) powierzchnia zabudowy - maks. 35% powierzchni
dzia³ki,

c) powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzch-
ni dzia³ki,

d) wysoko�æ zabudowy - 3 kondygnacje, jednak nie wy¿ej
ni¿ 12,0 m,

e) rodzaj dachów: dachy dwuspadowe, dachy mansardowe,

f) zezwala siê na remont, przebudowê, rozbudowê, nad-
budowê istniej¹cej zabudowy wy¿szej ni¿ 12,0 m, bez
prawa przekroczenia wysoko�ci maksymalnej istniej¹-
cych budynków,

g) nachylenie g³ównych po³aci dachowych: 35°-45° za
wyj¹tkiem dachów mansardowych, dla których nie
ustala siê k¹ta nachylenia po³aci dachowych,

h) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów towarzysz¹cych, zwi¹-
zanych z przeznaczeniem terenu, w tym gara¿y, budyn-
ków gospodarczych z zastrze¿eniem §5 pkt 6) i 7);

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

5) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd - z drogi 2KDd, 16KDd, z drogi publicznej
granicz¹cej z terenem 52MW znajduj¹cej siê poza gra-
nicami obszaru objêtego niniejszym planem,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto-
�ci nieruchomo�ci - 25%.

§60. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 53MN:

1) przeznaczenie terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci: utrzymuje siê istniej¹cy
podzia³ geodezyjny z zastrze¿eniem §10;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy - maks. 35% powierzchni
dzia³ki,

b) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzch-
ni dzia³ki,

c) wysoko�æ zabudowy - 1-2 kondygnacje jednak nie
wy¿ej ni¿ 9,0 m,

d) rodzaj dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe
o po³aciach zbiegaj¹cych siê symetrycznie w kalenicy,
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e) nachylenie g³ównych po³aci dachowych: 30°-45°,

f) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów towarzysz¹cych, zwi¹-
zanych z przeznaczeniem terenu, w tym gara¿y, budyn-
ków gospodarczych z zastrze¿eniem §5 pkt 6) i 7);

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

5) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd - z drogi 2KDd, 18KDd, z drogi publicznej
granicz¹cej z terenem 53MN znajduj¹cej siê poza gra-
nicami obszaru objêtego niniejszym planem,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto-
�ci nieruchomo�ci - 25%.

§61. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 54ZP:

1) przeznaczenie terenu - tereny zieleni urz¹dzonej;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci: nale¿y wydzieliæ dzia³kê
zgodnie z liniami rozgraniczaj¹cymi teren;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia biologicznie czynna - min. 85% powierzch-
ni terenu,

b) zezwala siê na budowê drogi wewnêtrznej, drogi pie-
szej, pieszo - rowerowej, chodników, urz¹dzeñ i obiek-
tów infrastruktury technicznej, obiektów ma³ej archi-
tektury, niekubaturowych urz¹dzeñ i obiektów sportu i
rekreacji;

4) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd - z drogi 19KDd,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

5) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci - 0%.

§62. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 55MN/MW:

1) przeznaczenie terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i wielorodzinnej;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci: utrzymuje siê istniej¹cy
podzia³ geodezyjny z zastrze¿eniem §10;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy - maks. 35% powierzchni
dzia³ki,

b) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzch-
ni dzia³ki,

c) wysoko�æ zabudowy - 2-3 kondygnacje jednak nie
wy¿ej ni¿ 12,0 m,

d) rodzaj dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe
o po³aciach zbiegaj¹cych siê symetrycznie w kalenicy,
dachy p³askie,

e) nachylenie g³ównych po³aci dachowych przy dachach
pochy³ych: 35°-45°,

f) zezwala siê na remont, przebudowê, rozbudowê, nad-
budowê istniej¹cej zabudowy wy¿szej ni¿ 12,0 m bez
prawa przekroczenia wysoko�ci maksymalnej istniej¹-
cych budynków,

g) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów towarzysz¹cych, zwi¹-
zanych z przeznaczeniem terenu, w tym gara¿y, budyn-
ków gospodarczych z zastrze¿eniem §5 pkt 6) i 7);

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

5) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd - z drogi 19KDd, 20KDw, z drogi publicznej
granicz¹cej z terenem 55MN/MW znajduj¹cej siê poza
granicami obszaru objêtego niniejszym planem,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto-
�ci nieruchomo�ci - 25%.

§63. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 56MW/U:

1) przeznaczenie terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej z us³ugami;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci: utrzymuje siê istniej¹cy
podzia³ geodezyjny z zastrze¿eniem §10;

3) ustalenia w zakresie obiektów podlegaj¹cych ochronie -
zgodnie z ustaleniami §9 pkt 3;

4) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza siê realizacjê zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej bez us³ug,

b) dopuszcza siê zamiennie wzglêdem funkcji mieszkanio-
wej funkcjê us³ugow¹,

c) powierzchnia zabudowy - maks. 25% powierzchni dzia³ki,

d) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzch-
ni dzia³ki,

e) zezwala siê na remont, przebudowê, rozbudowê, nad-
budowê istniej¹cej zabudowy bez prawa przekroczenia
wysoko�ci maksymalnej istniej¹cego budynku; pod-
czas robót budowlanych nale¿y stosowaæ metody i
�rodki zapewniaj¹ce w³a�ciw¹ ochronê znajduj¹cej siê
na poddaszu ostoi nietoperzy - Specjalnego Obszaru
Ochrony PLH300013, zgodnie z przepisami odrêbnymi
w tym zakresie,

f) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów towarzysz¹cych, zwi¹-
zanych z przeznaczeniem terenu, w tym gara¿y, budyn-
ków gospodarczych z zastrze¿eniem §5 pkt 6) i 7);
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5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: przy
zabudowie i zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
ustalenia §7;

6) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej:

a) dojazd - z drogi 20KDw, z drogi publicznej granicz¹cej
z terenem 56MW/U znajduj¹cej siê poza granicami
obszaru objêtego niniejszym planem,

b) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami §13;

7) stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto-
�ci nieruchomo�ci - 25%.

§64. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 1KDd, 2KDd, 3KDxp, 4KDd, 5KDx, 6KDd, 7KDxp,
8KDx, 9KDxp, 10KDd, 11KDx, 12KDxp, 13KDd, 14KDx, 15KDxp,
16KDd, 17KDx, 18KDd, 19KDd, 20KDw:

1) przeznaczenie terenu:

a) tereny dróg publicznych - drogi dojazdowe - KDd,

b) tereny dróg wewnêtrznych - KDw,

c) tereny ci¹gów pieszo-jezdnych - KDx,

d) tereny ci¹gów pieszych, pieszo-rowerowych - KDxp;

2) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) ustala siê szeroko�æ dróg publicznych, dróg wewnêtrz-
nych, ci¹gów pieszo-jezdnych, ci¹gów pieszych, pie-
szo-rowerowych w liniach rozgraniczaj¹cych zgodnie z
rysunkiem planu,

b) zezwala siê na prowadzenie sieci uzbrojenia technicz-
nego w przestrzeni dróg, ci¹gów,

c) parametry zagospodarowania dróg nale¿y okre�liæ w
opracowaniach bran¿owych, zgodnie z przepisami
odrêbnymi,

d) w przestrzeniach dróg, ci¹gów dopuszcza siê lokalizo-
wanie s³upów og³oszeniowych,

e) w przestrzeniach dróg dopuszcza siê lokalizowanie
miejsc postojowych,

f) lokalizacja zjazdów na warunkach okre�lonych przepi-
sami odrêbnymi;

3) stawka procentowa jednorazowej op³aty za wzrost warto-
�ci nieruchomo�ci dla terenów:

a) KDd, KDx, KDxp - 0%,

b) KDw-10%.

ROZDZIA£ III

Ustalenia koñcowe

§65. Na obszarze objêtym planem trac¹ moc ustalenia
uchwa³y nr XXIV/194/2001 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia
29 maja 2001 r. w czê�ci dotycz¹cej dzia³ki nr 1376/3 z ark.
mapy 14 m. Sieraków.

§66. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy
Sieraków.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(-) Grzegorz Adamczak
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXVIII/188/09
Rady Miejskiej w Sierakowie

z dnia 26 lutego 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE

Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
terenie miasta Sieraków.

Na podstawie art. 20 ust l ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z
2003 r. Nr 80 poz. 717, ze zm.) Rada Miejska w Sierakowie
rozstrzyga co nastêpuje:

§1. 1. Nie wniesiono uwag do projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Sie-
raków.

2. Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag wnie-
sionych do projektu ww. planu jest bezprzedmiotowe.

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXVIII/188/09
Rady Miejskiej w Sierakowie

z dnia 26 lutego 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE o SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA TERENIE MIASTA SIERAKÓW INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w Sierakowie
rozstrzyga co nastêpuje:

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie miejscowym
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:

1. Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych, ci¹gów
pieszo-jezdnych, ci¹gów pieszych, pieszo-rowerowych, par-
kingów przewidzianych w planie miejscowym oraz zwi¹-
zanych z nimi wykupami terenów prowadziæ bêd¹ w³a�ci-
we jednostki miejskie.

2. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadziæ
bêd¹ w³a�ciwe przedsiêbiorstwa, w kompetencji których
le¿y rozwój sieci: wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej,
energetycznej, gazoci¹gowej i cieplnej, zgodnie z ustale-
niami planu miejscowego oraz na podstawie przepisów
odrêbnych.

3. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane
bêd¹ zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, a tak¿e

zgodnie z planem gospodarki odpadami oraz na podsta-
wie przepisów odrêbnych.

§2. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, okre�lonych w planie miejscowym, odbywaæ siê
bêdzie poprzez:

1. Wydatki z bud¿etu miasta.

2. Wspó³fmansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez bu-
d¿et miasta - w ramach m.in.

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorz¹du województwa,

c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych,

d) kredytów i po¿yczek bankowych,

e) innych �rodków zewnêtrznych.

3. Udzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozu-
mieñ o charakterze cywilnoprawnym lub w formie part-
nerstwa publiczno-prywatnego, a tak¿e w³a�cicieli nieru-
chomo�ci.


