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nowie dziecka wnoszą do dnia 15 – ego każdego mie-
siąca, do kasy lub na rachunek bankowy przedszkola 
(szkoły).

2. Opłaty, o których mowa w § 5 i 6 pomniejsza się w 
przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu (od-
działach przedszkolnych) wyłącznie o dzienną stawkę 
żywieniową, pod warunkiem zgłoszenia przez rodziców 
(opiekunów) absencji z co najmniej jednodniowym 
wyprzedzeniem.

§ 8

  Traci moc uchwała Nr XXXII/226/05 z dnia 3 marca 
2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadcze-
nia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę 
Gniew.

§ 9

  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Gniew oraz dyrektorom przedszkoli i szkół pro-
wadzących oddziały przedszkolne.

§ 10

1. Uchwła podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informa-
cji Publucznej.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego, z mocą obowiązywania od 1 września 
2011 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gniewie

Walentyna Czapska

Poz. 2323, 2324

2324

 UCHWAŁA Nr X/103/11
Rady Miejskiej w Słupsku

 z dnia 25 maja 2011 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Hołdu Pruskiego” w Słupsku.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 
2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 
1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. 
Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 
1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 
poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 
2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 
poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r. 
Nr 21 poz. 113) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 poz. 717, z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 
1492, z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006r. 
Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635, z 2007r. Nr 127 poz. 880; 
2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 i Nr 220 poz. 
1413, z 2010 Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 
675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, 
Nr 155, poz. 1043, z 2011r. Nr 32 poz. 159) Rada Miejska 
w Słupsku uchwala, co następuje:

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

  Stosownie do uchwały Nr LI/790/10 Rady Miejskiej w 
Słupsku z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie przystąpienia 
do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na terenie wyznaczonym ulicami Madaliń-
skiego, Kaszubską oraz terenami cmentarza komunalnego 
i Stadionu 650-lecia w Słupsku, uchwala się miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego „Hołdu Pruskie-
go” o powierzchni 34,45 ha w granicach opracowania 
oznaczonych na rysunku planu stanowiącym załącznik  
nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

  Ustalenia planu wymienionego w § 1 są zgodne z usta-
leniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego miasta Słupska. Do wyłożonego do 
publicznego wglądu projektu planu nie wpłynęły uwagi.

§ 3

  Integralną część uchwały stanowią:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu, wyrys ze studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego,

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
sposobie ich inansowania.

§ 4

1. Obszar planu obejmuje teren, wydzielony liniami roz-
graniczającymi – zgodnie z rysunkiem planu.

2. Wszystkie określenia zdeiniowane w planie należy rozu-
mieć zgodnie z podaną deinicją, niezależnie od miejsca 
zastosowania w ustaleniach planu. W przypadku pozo-
stałych określeń użytych, a niezdeiniowanych w planie, 
obowiązują deinicje z aktów prawnych obowiązujących 
w chwili uchwalania planu.

3. Wyjaśnienie określeń i pojęć użytych w niniejszym 
planie:
1) Plan – ustalenia planu, o którym mowa w § 1 niniej-

szej uchwały,
2) Rysunek planu – rysunek planu na mapie w skali 

1:1000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,
3) Granice opracowania – granice opracowania poka-

zane na rysunku planu,
4) Teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi 

o jednakowych zasadach zagospodarowania, które-
go przeznaczenie zostało określone w odpowiedniej 
karcie terenu, przeznaczony także pod sieci i urządze-
nia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym drogi 
i stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej) oraz 
zieleń,

5) Przeznaczenie podstawowe – przeznaczenie, które 
winno przeważać na danym terenie wyznaczonym 
liniami rozgraniczającymi,
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6) Przeznaczenie towarzyszące – przeznaczenie towarzy-
szące przeznaczeniu podstawowemu, uzupełniające 
i występujące w związku z przeznaczeniem podsta-
wowym, nie zaś jako odrębne, mogące występować 
samodzielnie na danym terenie,

7) Powierzchnia zabudowy – suma powierzchni za-
budowy budynków zlokalizowanych na działce 
budowlanej, obszarze objętym inwestycją, terenie. 
Przy obliczaniu parametru wielkości powierzchni 
zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub 
terenu, nie uwzględnia się powierzchni kondygnacji 
podziemnych pod warunkiem, że górna krawędź 
stropu nie przekroczy wysokości 1,2 m powyżej 
naturalnej warstwicy terenu oraz stanowi zielony 
trawnik lub taras,

8) Nieruchomość gruntowa – grunt wraz z częściami 
składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli 
stanowią odrębny przedmiot własności,

9) Przepisy szczególne – przepisy obowiązujących 
ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

10) Reklama- należy przez to rozumieć nośnik informacji 
wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz 
z elementami konstrukcyjnymi i zamocowanymi, 
niebędącymi szyldem, tablicą informacyjną lub 
znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i syg-
nałach drogowych,

11) Reklama wielkogabarytowa – reklama o powierzch-
ni przekraczającej 2 m2,

12) Tablica informacyjna – należy przez to rozumieć 
element systemu informacji miejskiej, informacji 
turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicz-
nej,

13) Tablica informacyjna – należy przez to rozumieć 
element systemu informacji miejskiej, informacji 
turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicz-
nej,

14) Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – obiekty 
typu kiosk do sprzedaży prasy, nie związane trwale 
z gruntem, o powierzchni zabudowy nie przekracza-
jącej 10m2,

15) Zagospodarowanie tymczasowe – należy przez to 
rozumieć sposób wykorzystania i urządzenia terenu 
a także sposób użytkowania obiektu inny niż prze-
znaczenie terenu, dopuszczone na czas określony tj. 
do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem, 
zasady tymczasowego zagospodarowania terenu 
określają ustalenia planu,

16) Usługi nieuciążliwe – usługi, których funkcjono-
wanie nie powoduje przekroczenia żadnego z pa-
rametrów dopuszczalnego poziomu szkodliwych 
lub uciążliwych oddziaływań na środowisko poza 
zajmowanym obiektem; nie powoduje nieodwra-
calnych zmian w środowisku przyrodniczym w 
obrębie zajmowanej działki; w żaden inny znaczący 
sposób nie pogarsza warunków użytkowania tere-
nów sąsiadujących; w szczególności nie przekracza 
dopuszczalnego poziomu hałasu zgodnie z obowią-
zującymi przepisami szczegółowymi; nie powoduje 
wibracji o natężeniu oddziałującym szkodliwie na 
środowisko, a zwłaszcza na zdrowie ludzi oraz ota-
czające obiekty budowlane; nie powoduje powsta-
wania promieniowania niejonizującego, stwarzają-
cego zagrożenie zdrowia i życia ludzi, uszkodzenie 
albo zniszczenie środowiska; nie powoduje emisji 
substancji zanieczyszczających powietrze atmosfe-
ryczne lub emisji nieprzyjemnych zapachów,

17) Ustawa – ustawa z dnia 27 marca 2003r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami).

Rozdział II
Ustalenia ogólne dla terenów objętych granicami planu

§ 5

  Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające  
wydzielające teren o przeznaczeniu lub zasadach  

zagospodarowania opisanych w karcie terenu.

1. Ustala się podział obszaru objętego planem na tereny 
wydzielone liniami rozgraniczającymi, oznaczone na 
rysunku planu:
1) numerami od 1 do 12 dla terenów funkcjonalnych,
2) symbolami literowymi oznaczającymi ich przeznacze-

nie podstawowe zgodnie z poniższą klasyikacją:
a) U tereny usług,
b) US tereny usług sportu i rekreacji,
c) KS tereny parkingów,
d) ZC teren cmentarza,
e) ZP teren zieleni parkowej,
f) ZL teren lasu,
g) KDG tereny dróg publicznych głównych,
h) KDZ tereny dróg publicznych zbiorczych,
i)  KD D tereny dróg publicznych dojazdowych.

2. W ramach zagospodarowania wyżej wymienionych 
terenów dopuszcza się ponadto lokalizację:
1) obiektów i urządzeń o przeznaczeniu towarzyszącym 

przeznaczeniu podstawowemu,
2) urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania obiektów przezna-
czenia podstawowego.

3. Ustalenia ogólne zawarte w rozdziale II obowiązują dla 
całego obszaru w granicach opracowania, z wyjątkiem 
terenów, dla których ustalenia w kartach terenu stano-
wią inaczej.

§ 6

  Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1. Elementami kształtującymi ład przestrzenny na obszarze 
objętym planem są:
1) linie rozgraniczające tereny o sposobie użytkowania 

i zasadach zagospodarowania opisanych w karcie 
terenu,

2) ustalenia w zakresie struktury funkcjonalno-prze-
strzennej obszaru planu zawarte na rysunku planu,

3) ustalenia dla terenów zawarte w kartach terenu.

§ 7

  Zasady ochrony środowiska,  
przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. Ustala się zakaz:
1) wytwarzania wibracji ujemnie wpływających na 

zdrowie człowieka i obiekty budowlane,
2) przekraczania dopuszczalnych norm emisji zanie-

czyszczeń do atmosfery,
3) wytwarzania i emitowania promieniowania niejo-

nizującego o wartościach przekraczających normy, 
obejmującego zasięgiem obiekty budowlane prze-
znaczone na stały pobyt ludzi,

4) odprowadzania ścieków komunalnych do zbiorników 
bezodpływowych,

5) zrzutu ścieków do wód lub ziemi, które mogłyby za-
kłócić istniejącą równowagę systemu ekologicznego 



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 112 — 12409 — Poz. 2324

najbliższego otoczenia oraz wywołać pogorszenie 
jakości środowiska przyrodniczego,

6) likwidacji istniejących rowów stanowiących otwarty 
system odprowadzenia wód opadowych (dopuszcza 
się ich przebudowę),

7) wywierania negatywnego wpływu planowanego 
zainwestowania terenu objętego planem na znaj-
dujący się w sąsiedztwie obszar koryta rzeki Słupi 
znajdujący się na Shadow List jako proponowany 
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk w ramach sieci 
Natura 2000.

2. Ustala się nakaz:
1) maksymalnej ochrony istniejących zadrzewień, sku-

pisk drzew i krzewów oraz terenów leśnych a także 
zapewnienia przyrostu zieleni z uwzględnieniem 
gatunków rodzimych, ewentualną konieczną wycinkę 
należy ograniczyć do niezbędnego minimum,

2) bezwzględnego ograniczenia oddziaływania na śro-
dowisko prowadzonej na przedmiotowym terenie 
działalności gospodarczej do granic obszaru, do 
którego inwestor posiada tytuł prawny (nie dotyczy 
infrastruktury telekomunikacyjnej),

3) przestrzegania dopuszczalnego poziomu hałasu na 
terenach ustalonych w planie funkcji. W razie stwier-
dzenia przekroczeń lub niekorzystnych oddziaływań 
na sąsiadujące tereny, zastosować w granicach tere-
nów lub poszczególnych nieruchomości urządzenia 
tłumiące hałas,

4) prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi w 
sposób zorganizowany, z uwzględnieniem ich segre-
gacji, gromadzenia w kontenerach i pojemnikach i 
wywóz na składowisko zgodnie z miejskim progra-
mem gospodarki odpadami oraz obowiązującymi 
ustawami,

5) stosowania na terenach utwardzonych, dostępnych 
dla pojazdów samochodowych nawierzchni ze 
spadkami w kierunku wpustów deszczowych i spro-
wadzania wód opadowych do kanalizacji deszczowej, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6) stosowania podczas realizacji przedsięwzięć nastę-
pujących zasad postępowania z masami ziemnymi: 
grunt wykorzystywany może być w miarę potrzeb i 
możliwości, w granicach działki konkretnego przed-
sięwzięcia lub wywieziony w miejsce uzgodnione z 
lokalnymi władzami,

7) bieżącej konserwacji istniejących rowów,
8) stosowania rozwiązań technicznych, technologicz-

nych i organizacyjnych gwarantujących zabezpie-
czenie przed zanieczyszczeniem środowiska,

9) stosowania takich rozwiązań technicznych, techno-
logicznych i organizacyjnych, aby na analizowanym 
terenie, a także na terenach przyległych nie naruszyć 
w sposób trwały stosunków wodnych i zagwaran-
tować bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Należy 
zapewnić maksymalną retencję wód opadowych na 
terenie objętym planem,

10) podczyszczania na terenie inwestora wód opa-
dowych z nawierzchni terenów utwardzonych, 
zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi, 
przed odprowadzeniem ich do odbiornika,

11) uwzględniania przy realizacji ustaleń planu miej-
scowego obowiązujących przepisów dotyczących 
ochrony gatunkowej zawartych w obowiązujących 
przepisach prawnych,

12) spełnienia wszystkich określonych przepisami norm 
na granicy funkcji chronionych,

3. Dopuszcza się lokalizowanie urządzeń emitujących pola 
magnetyczne (stacje bazowe GSM, stacje transforma-
torowe) zapewniających dotrzymanie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Należy zadbać, aby realizacja inwestycji zawartych w 
planie nie oddziaływała negatywnie na projektowany 
obszar Natura 2000 „Dolina Rzeki Słupi”, zwłaszcza na 
stan czystości wód rzeki oraz stosunki wodne na terenie 
objętym planem i terenach przyległych. Dla inwestycji 
mogących potencjalnie negatywnie oddziaływać na 
obszar Natura 2000 należy przeprowadzić odpowiednią 
procedurę oceny oddziaływania na środowisko.

§ 8

  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

1. Na obszarze objętym planem znajdują się obiekty 
zapisane w rejestrze zabytków, dla których istnieje 
obowiązek:
1) wykonywania wszelkich prac budowlanych na tere-

nie i w obiektach wpisanych do rejestru zabytków na 
podstawie zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
Nr 162 poz. 1568),

2) zachowania bryły budynku i formy elewacji wraz z 
ich detalem architektonicznym (materiałami wykoń-
czeniowymi, stolarką drzwiową i okienną).

2. Na obszarze planu, na działce nr 5/5, a w dawnych 
granicach na działek 5/4, 5/6 i 5/7 znajduje się będący 
w ewidencji konserwatorskiej nieczynny cmentarz ży-
dowski.

3. Cały obszar planu znajduje się w streie W.III. ograniczo-
nej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej. W streie 
tej ustala się dla wszystkich lokalizowanych inwestycji, 
obowiązek przeprowadzenia interwencyjnych badań 
archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego, 
prowadzonego w trakcie realizacji inwestycji, po zakoń-
czeniu których teren może być trwale zainwestowany. W 
przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych usta-
la się konieczność przeprowadzenia archeologicznych 
badań ratowniczych. Zakres niezbędnych do wykonania 
badań archeologicznych każdorazowo określa inwesto-
rowi Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w 
wydanym pozwoleniu.

4. Należy zastosować się do ustaleń zawartych ustawie 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jeśli w 
trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych 
odkryto przedmiot, co do którego istnieje przypuszcze-
nie, iż jest on zabytkiem.

§ 9

  Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych.

  Przestrzenie publiczne należy aranżować w sposób za-
pewniający warunki publicznej aktywności, m.in. poprzez 
czytelną organizację ciągów pieszych, placów, wyposa-
żenie przestrzeni w niezbędne obiekty małej architektury, 
zieleń urządzoną; odpowiedniego oświetlenie przestrzeni. 
W rozwiązaniach projektowych należy uwzględnić potrze-
by osób niepełnosprawnych, stosować pochylnie, rampy, 
windy, odpowiednio zlokalizować miejsca parkingowe dla 
osób niepełnosprawnych.
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§ 10

  Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy  
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 

gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności  
zabudowy.

  Na nowo wydzielonych działkach należy bilansować 
przestrzeń niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania 
zabudowy biorąc pod uwagę niezbędne przeznaczenie 
towarzyszące (między innymi miejsce gromadzenia odpa-
dów stałych, komunikację wewnętrzną wraz z niezbędną 
ilością miejsc parkingowych).

§ 11

  Granice i sposoby zagospodarowania  
terenów lub obiektów podlegających ochronie,  
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,  
w tym terenów górniczych, a także narażonych  

na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych  
osuwaniem się mas ziemnych.

  Na obszarze objętym planem nie występują tereny i 
obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie 
odrębnych przepisów, w tym tereny górnicze, a także 
narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone 
osuwaniem się mas ziemnych.

§ 12

  Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 
objętych planem miejscowym.

1. Obowiązuje zakaz wydzielania jako odrębnych działek 
terenów pod budynkami po obrysie tych budynków, 
bez wydzielenia terenu przynależnego, niezbędnego 
do racjonalnego korzystania z budynku.

2. Obowiązuje zakaz dokonywania podziałów i wydziela-
nia nowych działek wynikających z potrzeb lokalizacji 
tymczasowych obiektów budowlanych.

§ 13

  Szczególne warunki zagospodarowania  
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy.

1. Ustalenia planu spełniają wymogi z zakresu realizacji 
zadań obrony cywilnej i potrzeb obronności i bezpie-
czeństwa państwa:
1) obszar planu znajduje się na terenie obsługiwanym 

przez studnie awaryjne zapewniające dostawę 
nieskażonej wody pitnej i przemysłowej w okresie 
ograniczonych dostaw wody. Zdolność produkcyjna 
studni spełnia zapotrzebowanie w sytuacjach przewi-
dzianych dla okresu ograniczonych dostaw wody,

2) dla całego obszaru opracowania zapewniona jest 
słyszalność syreny alarmowej,

3) oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne obiektów 
zlokalizowanych na terenie objętym planem należy 
projektować w sposób umożliwiający szybkie przy-
stosowanie dla potrzeb obrony cywilnej,

4) rozwiązania komunikacyjne w granicach planu 
zapewniają powiązanie jego obszaru z drogami 
ewakuacyjnymi, zgodnie z Planem Obrony Cywilnej 
Miasta Słupska cz.II, na wypadek klęsk żywiołowych, 
katastrof lub wojny,

5) dokumentacje techniczne inwestycji mających wpływ 
na obronność i bezpieczeństwo państwa należy 
uzgadniać z Garnizonowym Węzłem Łączności w 

Słupsku. Ze względu na położenie obszaru objętego 
planem, będącego w zasięgu powierzchni ogranicza-
jącej (podejścia) lotniska Słupsk, projektowane na 
tym terenie obiekty o wysokości równej i większej 
od 30 m npt podlegają, przed wydaniem pozwolenia 
na budowę, zgłoszeniu do Szefostwa Służby Ruchu 
Lotniczego SZ RP w Warszawie.

2. Wyklucza się rozbudowę obiektów, istniejących w dniu 
uchwalenia niniejszego planu i niespełniających ustaleń 
niniejszego planu. Ustalenie to obowiązuje do czasu 
wyburzenia tych obiektów lub ich przebudowy zgodnej 
z ustaleniami planu.

§ 14

  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. Ustalenia w zakresie komunikacji:
1) powiązanie komunikacyjne obszaru planu z układem 

zewnętrznym przez ulicę Kaszubską, Madalińskiego 
i Hołdu Pruskiego,

2) wnętrza terenów skomunikować należy drogami we-
wnętrznymi powiązanymi z parkingami zapewniają-
cymi bilans miejsc postojowych dla poszczególnych 
nieruchomości zgodnie z zapotrzebowaniem dla 
funkcji. Powyższe tereny dowiązać należy do układu 
dróg publicznych poprzez zjazdy i skrzyżowania, 
których lokalizację uzgodnić należy z zarządcą danej 
drogi publicznej,

3) wskaźniki w zakresie komunikacji i zasady organizacji 
miejsc parkingowych przyjmować zgodnie ze wskaź-
nikami do obliczania zapotrzebowania inwestycji na 
miejsca postojowe dla samochodów osobowych:
a) dla obiektów handlowych, usługowych – min. 

25 miejsc postojowych na 1000m2 powierzchni 
usług,

b) dla restauracji, kawiarni, barów – min. 2 miejsca 
postojowe na 10 miejsc konsumpcyjnych,

c) dla biur, urzędów, banków, kancelarii adwokackich 
– min. 3 miejsca postojowe na 100m

2
 powierzchni 

użytkowej,
d) dla przychodni i gabinetów lekarskich – min. 1 

miejsce postojowe na 1 gabinet,
e) dla kin, teatrów – min. 20 miejsc postojowych na 

100 miejsc siedzących,
f) dla obiektów wystawowych, galerii – min. 2 miej-

sca postojowe na 100m
2 powierzchni użytkowej,

g) dla hoteli – min. 1 miejsce postojowe na 3 pokoje 
hotelowe,

h) dla kościołów, kaplic, miejsc kultu religijnego 
– min. 1 miejsce postojowe na 20 miejsc siedzą-
cych,

i)  dla stadionów, miejsc zgromadzeń – min. 4 miej-
sca postojowe na 100 miejsc siedzących.

 Przy inwestycjach wielofunkcyjnych wskaźnik miejsc 
parkingowych należy przyjmować jak dla funkcji pod-
stawowej dla danego terenu. Powyższe wskaźniki nie 
obowiązują w przypadku tworzenia nowych funkcji, 
adaptacji, zmian sposobu użytkowania w ramach ist-
niejącej kubatury obiektu.

2. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
1) ustala się wyposażenie terenów w media w oparciu 

o warunki ustalone przez zarządzających sieciami,
2) dopuszcza się lokalizację urządzeń wytwarzających 

energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nie 
przekraczającej 100 kW,

3) w zakresie zaopatrzenia w ciepło nakazuje się podłą-
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czenie do sieci cieplnej lub stosowanie alternatyw-
nych nisko- emisyjnych czynników grzejnych jak: olej 
opałowy, gaz, energię elektryczną, biopaliwa, pompy 
cieplne itp.

3. Wprowadza się bezwzględny obowiązek selektywnego 
postępowania z odpadami komunalnymi. Ustala się 
gromadzenie i selektywną zbiórkę odpadów stałych, 
ich wywóz przez specjalistyczne służby na wysypisko 
komunalne.

§ 15

  Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów.

1. Dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania 
terenu do czasu realizacji ustaleń planu.

2. Zakazuje się nowych form tymczasowego użytkowania, 
zagospodarowania i urządzania terenu w sposób nie-
zgodny z ustalonym w planie.

§ 16

  Stawki procentowe, na podstawie których ustala się 
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.
  Ustala się 30% stawkę służącą do naliczania jednora-
zowej opłaty w stosunku do wzrostu wartości terenu w 
momencie obrotu nieruchomością, zgodnie z art. 36 ust. 
4 ustawy, z wyłączeniem terenów będących w zasobie 
nieruchomości w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), dla których ustala się 
stawkę w wysokości 0%.

§ 17

  Ustalenia, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy, 
dla poszczególnych terenów wyrażone są w formie karty 
terenu.

Rozdział III
Karty terenu

§ 18

karta"terenu"numer:"01"
PRZEZNACZENIE:""

1.US,"2.US,""
23"

RQYKGT¥EJPKC<"7.37jc."2.;3jc"

"
tereny"us ug"sportu"i"rekreacji""

RCTCOGVT["K"YUMC PKMK"MU¥VC VQYCPKC"¥CDWFQY["QTC¥"¥CIQURQFCTQYCPKC"
VGTGPW<"
â""""nkpkc"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""ykgnmq ek"rqykgt¦ejpk"¦cdwfqy{"y"uvquwpmw"
fq"rqykgt¦ejpk"f¦kc mk"nwd"vgtgpw"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

â""""rqykgt¦ejpkc"dkqnqike¦pkg"e¦{ppc" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""icdct{v{"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""y{uqmq ek"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""ocmu{ocnpkg"6"mqpf{ipcelg."
â""""igqogvtkc."y{mq e¦gpkg"fcejw" â""""pkg"wuvcnc"uk ."

24"

â""""¦cdwfqyc"pc"itcpke{"f¦kc mk" â""""pkg"fqrwu¦e¦c"uk 0"
U¥E¥GǏNPG"YCTWPMK"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"QTC¥"QITCPKE¥GPKC"Y"KEJ"
W [VMQYCPKW."Y"V[O"¥CMC¥"¥CDWFQY["

25"

â""""vgtgp"40WU"dg¦"oq nkyq ek"¦cdwfqy{"*"fqrwu¦e¦c"uk "nqmcnk¦celg"qdkgmvÂy"¦yk ¦cp{ej"
¦"qdu wi "dqkumc"pr0"u¦cvpkc"."pcvt{umk."vqcngv{+"
¥CUCF["QEJTQP["K"MU¥VC VQYCPKC" CFW"RT¥GUVT¥GPPGIQ<"
â""""vgtgp"30WU"/¦ciqurqfctqycp{"lcmq"Uvcfkqp"872/ngekc."¦cdwfqyc"y{ e¦pkg"vqyct¦{u¦ ec"
wu wiqo"urqtvw.""
"â""""vgtgp"40WU"â"¦ciqurqfctqycp{"lcmq"vgtgp{"urqtvw."
â""""gngogpv{"¦ciqurqfctqycpkc"rt¦guvt¦gppgiq."
mvÂtg"y{ocicl "qejtqp{"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

â""""egej{"gngogpvÂy"¦ciqurqfctqycpkc"
rt¦guvt¦gppgiq."mvÂtg"y{ocicl "wmu¦vc vqycpkc"
nwd"tgycnqt{¦celk"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

26"

â""""qmtg ngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."fqrwu¦e¦g "
k"qitcpke¦g "y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""fqrwu¦e¦c"uk "nqmcnk¦qycpkg"qdkgmvÂy"
v{oe¦cuqy{ej"¦yk ¦cp{ej"
¦"qticpk¦qycp{ok"kortg¦cok"ocuqy{ok."

27" ¥CUCF["QEJTQP[" TQFQYKUMC."RT¥[TQF["K"MTCLQDTC¥W"MWNVWTQYGIQ<""
"â""""¦cejqyc "k"rkgn ipqyc "yctvq ekqyg"gngogpv{" tqfqykumc"pcvwtcnpgiq0"

28" ¥CUCF["QEJTQP["F¥KGF¥KEVYC"MWNVWTQYGIQ"K"¥CD[VM̌Y"QTC¥"F̌DT"MWNVWT["
YUŘ E¥GUPGL<""
" """wuvcnc"uk "¦iqfpkg"¦"£:"0"
Y[OCICPKC"Y[PKMCL EG"¥"RQVT¥GD"MU¥VC VQYCPKC"RT¥GUVT¥GPK"RWDNKE¥P[EJ<"
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"qdkgmvÂy"oc gl"
ctejkvgmvwt{"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"pq pkmÂy"tgmncoqy{ej" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"v{oe¦cuqy{ej"qdkgmvÂy"
wu wiqyq/jcpfnqy{ej"

â""""fqrwu¦e¦c"uk "y"e¦cukg"qticpk¦qycp{ej"
kortg¦." yk v"kvr0"

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"wt¦ f¦g "vgejpke¦p{ej" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"¦kgngpk" â""""pkg"wuvcnc"uk ."

29"

â""""qmtg ngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."fqrwu¦e¦g "
k"qitcpke¦g "y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"

ITCPKEG"K"URQUQD["¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"NWD"QDKGMV̌Y"RQFNGICL E[EJ"
QEJTQPKG."C"VCM G"PCTC QP[EJ"PC"PKGDG¥RKGE¥G UVYQ"RQYQF¥K"QTC¥"
¥CITQ QP[EJ"QUWYCPKGO"UK "OCU"¥KGOP[EJ"

2:"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"
U¥E¥GǏ QYG"¥CUCF["K"YCTWPMK"UECNCPKC"K"RQF¥KC W"PKGTWEJQOQ EK"QDL V[EJ"
RNCPGO"OKGLUEQY[O"
â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"u¦gtqmq "htqpvÂy"
f¦kc gm"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

2;"

â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"rqykgt¦ejpkc"f¦kc gm" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
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karta"terenu"numer:"01"
PRZEZNACZENIE:""

1.US,"2.US,""
23"

RQYKGT¥EJPKC<"7.37jc."2.;3jc"

"
tereny"us ug"sportu"i"rekreacji""

RCTCOGVT["K"YUMC PKMK"MU¥VC VQYCPKC"¥CDWFQY["QTC¥"¥CIQURQFCTQYCPKC"
VGTGPW<"
â""""nkpkc"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""ykgnmq ek"rqykgt¦ejpk"¦cdwfqy{"y"uvquwpmw"
fq"rqykgt¦ejpk"f¦kc mk"nwd"vgtgpw"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

â""""rqykgt¦ejpkc"dkqnqike¦pkg"e¦{ppc" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""icdct{v{"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""y{uqmq ek"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""ocmu{ocnpkg"6"mqpf{ipcelg."
â""""igqogvtkc."y{mq e¦gpkg"fcejw" â""""pkg"wuvcnc"uk ."

24"

â""""¦cdwfqyc"pc"itcpke{"f¦kc mk" â""""pkg"fqrwu¦e¦c"uk 0"
U¥E¥GǏNPG"YCTWPMK"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"QTC¥"QITCPKE¥GPKC"Y"KEJ"
W [VMQYCPKW."Y"V[O"¥CMC¥"¥CDWFQY["

25"

â""""vgtgp"40WU"dg¦"oq nkyq ek"¦cdwfqy{"*"fqrwu¦e¦c"uk "nqmcnk¦celg"qdkgmvÂy"¦yk ¦cp{ej"
¦"qdu wi "dqkumc"pr0"u¦cvpkc"."pcvt{umk."vqcngv{+"
¥CUCF["QEJTQP["K"MU¥VC VQYCPKC" CFW"RT¥GUVT¥GPPGIQ<"
â""""vgtgp"30WU"/¦ciqurqfctqycp{"lcmq"Uvcfkqp"872/ngekc."¦cdwfqyc"y{ e¦pkg"vqyct¦{u¦ ec"
wu wiqo"urqtvw.""
"â""""vgtgp"40WU"â"¦ciqurqfctqycp{"lcmq"vgtgp{"urqtvw."
â""""gngogpv{"¦ciqurqfctqycpkc"rt¦guvt¦gppgiq."
mvÂtg"y{ocicl "qejtqp{"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

â""""egej{"gngogpvÂy"¦ciqurqfctqycpkc"
rt¦guvt¦gppgiq."mvÂtg"y{ocicl "wmu¦vc vqycpkc"
nwd"tgycnqt{¦celk"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

26"

â""""qmtg ngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."fqrwu¦e¦g "
k"qitcpke¦g "y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""fqrwu¦e¦c"uk "nqmcnk¦qycpkg"qdkgmvÂy"
v{oe¦cuqy{ej"¦yk ¦cp{ej"
¦"qticpk¦qycp{ok"kortg¦cok"ocuqy{ok."

27" ¥CUCF["QEJTQP[" TQFQYKUMC."RT¥[TQF["K"MTCLQDTC¥W"MWNVWTQYGIQ<""
"â""""¦cejqyc "k"rkgn ipqyc "yctvq ekqyg"gngogpv{" tqfqykumc"pcvwtcnpgiq0"

28" ¥CUCF["QEJTQP["F¥KGF¥KEVYC"MWNVWTQYGIQ"K"¥CD[VM̌Y"QTC¥"F̌DT"MWNVWT["
YUŘ E¥GUPGL<""
" """wuvcnc"uk "¦iqfpkg"¦"£:"0"
Y[OCICPKC"Y[PKMCL EG"¥"RQVT¥GD"MU¥VC VQYCPKC"RT¥GUVT¥GPK"RWDNKE¥P[EJ<"
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"qdkgmvÂy"oc gl"
ctejkvgmvwt{"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"pq pkmÂy"tgmncoqy{ej" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"v{oe¦cuqy{ej"qdkgmvÂy"
wu wiqyq/jcpfnqy{ej"

â""""fqrwu¦e¦c"uk "y"e¦cukg"qticpk¦qycp{ej"
kortg¦." yk v"kvr0"

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"wt¦ f¦g "vgejpke¦p{ej" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"¦kgngpk" â""""pkg"wuvcnc"uk ."

29"

â""""qmtg ngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."fqrwu¦e¦g "
k"qitcpke¦g "y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"

ITCPKEG"K"URQUQD["¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"NWD"QDKGMV̌Y"RQFNGICL E[EJ"
QEJTQPKG."C"VCM G"PCTC QP[EJ"PC"PKGDG¥RKGE¥G UVYQ"RQYQF¥K"QTC¥"
¥CITQ QP[EJ"QUWYCPKGO"UK "OCU"¥KGOP[EJ"

2:"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"
U¥E¥GǏ QYG"¥CUCF["K"YCTWPMK"UECNCPKC"K"RQF¥KC W"PKGTWEJQOQ EK"QDL V[EJ"
RNCPGO"OKGLUEQY[O"
â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"u¦gtqmq "htqpvÂy"
f¦kc gm"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

2;"

â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"rqykgt¦ejpkc"f¦kc gm" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
" â""""m v"rq q gpkc"itcpke"f¦kc gm"y"uvquwpmw"fq"

rcuc"ftqiqygiq"
â""""pkg"wuvcnc"uk 0"

¥CUCF["OQFGTPK¥CELK."TQ¥DWFQY["K"DWFQY["U[UVGǑY"MQOWPKMCELK"
K"KPHTCUVTWMVWT["VGEJPKE¥PGL"
â""""wm cf"mqowpkmce{lp{"k"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"
vgejpke¦pgl."rctcogvt{."mncu{hkmcelc"wnke"k"kpp{ej"
u¦ncmÂy"mqowpkmce{lp{ej"

â""""wuvcnc"uk "fquv rpq "mqowpkmce{lp "
¦"vgtgpw";0MF¥0"k"320MFF."

â""""yctwpmk"rqyk ¦c "wm cfw"mqowpkmce{lpgiq"
k"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"¦"wm cfgo"
¦gyp vt¦p{o"

â""""qdqyk ¦wl "¦crku{"£36."

32"

â""""yumc pkmk"y"¦cmtgukg"mqowpkmcelk"k"ukgek"
kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"

â""""qdqyk ¦wl "¦crku{"£360"

URQǓD"K"VGTOKP"V[OE¥CUQYGIQ"¥CIQURQFCTQYCPKC."WT¥ F¥CPKC"K"W [VMQYCPKC"
VGTGP̌Y"

33"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"

karta"terenu"numer:"02"
PRZEZNACZENIE:""

3.KS""
23"

RQYKGT¥EJPKC<"2.72jc"

"
Teren"parkingu,""

RCTCOGVT["K"YUMC PKMK"MU¥VC VQYCPKC"¥CDWFQY["QTC¥"¥CIQURQFCTQYCPKC"
VGTGPW<"
â""""nkpkc"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""ykgnmq ek"rqykgt¦ejpk"¦cdwfqy{"y"uvquwpmw"fq"
rqykgt¦ejpk"f¦kc mk"nwd"vgtgpw"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

â""""rqykgt¦ejpkc"dkqnqike¦pkg"e¦{ppc" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""icdct{v{"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""y{uqmq ek"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""fq"5"mqpf{ipcelk"pcf¦kgop{ej."
â""""igqogvtkc."y{mq e¦gpkg"fcejw" â""""pkg"wuvcnc"uk ."

24"

â""""¦cdwfqyc"pc"itcpke{"f¦kc mk" â""""fqrwu¦e¦c"uk "¦cdwfqy "pc"
itcpke{"f¦kc mk."

U¥E¥GǏNPG"YCTWPMK"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"QTC¥"QITCPKE¥GPKC"Y"KEJ"
W [VMQYCPKW."Y"V[O"¥CMC¥"¥CDWFQY["

25"

â""""pkg"wuvcnc"uk "
¥CUCF["QEJTQP["K"MU¥VC VQYCPKC" CFW"RT¥GUVT¥GPPGIQ<"
â""""vgtgp"pkg¦ciqurqfctqycp{."
â""""gngogpv{"¦ciqurqfctqycpkc"rt¦guvt¦gppgiq."mvÂtg"
y{ocicl "qejtqp{"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

â""""egej{"gngogpvÂy"¦ciqurqfctqycpkc"rt¦guvt¦gppgiq."
mvÂtg"y{ocicl "wmu¦vc vqycpkc"nwd"tgycnqt{¦celk"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

26"

â""""qmtg ngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."fqrwu¦e¦g "
k"qitcpke¦g "y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"

27" ¥CUCF["QEJTQP[" TQFQYKUMC."RT¥[TQF["K"MTCLQDTC¥W"MWNVWTQYGIQ<""
" """¦cejqyc "k"rkgn ipqyc "yctvq ekqyg"gngogpv{" tqfqykumc"pcvwtcnpgiq.""
" """wuvcnc"uk "¦iqfpkg"¦"£9"0"

28" ¥CUCF["QEJTQP["F¥KGF¥KEVYC"MWNVWTQYGIQ"K"¥CD[VM̌Y"QTC¥"F̌DT"MWNVWT["
YUŘ E¥GUPGL<""
" """wuvcnc"uk "¦iqfpkg"¦"£:"0"
Y[OCICPKC"Y[PKMCL EG"¥"RQVT¥GD"MU¥VC VQYCPKC"RT¥GUVT¥GPK"RWDNKE¥P[EJ<"
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"qdkgmvÂy"oc gl"ctejkvgmvwt{" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"pq pkmÂy"tgmncoqy{ej" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"v{oe¦cuqy{ej"qdkgmvÂy"
wu wiqyq/jcpfnqy{ej"

â""""fqrwu¦e¦c"uk "pc"e¦cu"vtycpkc"
ocuqy{ej"kortg¦."hguv{pÂy"kvr"

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"wt¦ f¦g "vgejpke¦p{ej" â""""pkg"wuvcnc"uk ."

29"

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"¦kgngpk" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
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" â""""m v"rq q gpkc"itcpke"f¦kc gm"y"uvquwpmw"fq"
rcuc"ftqiqygiq"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"

¥CUCF["OQFGTPK¥CELK."TQ¥DWFQY["K"DWFQY["U[UVGǑY"MQOWPKMCELK"
K"KPHTCUVTWMVWT["VGEJPKE¥PGL"
â""""wm cf"mqowpkmce{lp{"k"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"
vgejpke¦pgl."rctcogvt{."mncu{hkmcelc"wnke"k"kpp{ej"
u¦ncmÂy"mqowpkmce{lp{ej"

â""""wuvcnc"uk "fquv rpq "mqowpkmce{lp "
¦"vgtgpw";0MF¥0"k"320MFF."

â""""yctwpmk"rqyk ¦c "wm cfw"mqowpkmce{lpgiq"
k"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"¦"wm cfgo"
¦gyp vt¦p{o"

â""""qdqyk ¦wl "¦crku{"£36."

32"

â""""yumc pkmk"y"¦cmtgukg"mqowpkmcelk"k"ukgek"
kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"

â""""qdqyk ¦wl "¦crku{"£360"

URQǓD"K"VGTOKP"V[OE¥CUQYGIQ"¥CIQURQFCTQYCPKC."WT¥ F¥CPKC"K"W [VMQYCPKC"
VGTGP̌Y"

33"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"

karta"terenu"numer:"02"
PRZEZNACZENIE:""

3.KS""
23"

RQYKGT¥EJPKC<"2.72jc"

"
Teren"parkingu,""

RCTCOGVT["K"YUMC PKMK"MU¥VC VQYCPKC"¥CDWFQY["QTC¥"¥CIQURQFCTQYCPKC"
VGTGPW<"
â""""nkpkc"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""ykgnmq ek"rqykgt¦ejpk"¦cdwfqy{"y"uvquwpmw"fq"
rqykgt¦ejpk"f¦kc mk"nwd"vgtgpw"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

â""""rqykgt¦ejpkc"dkqnqike¦pkg"e¦{ppc" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""icdct{v{"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""y{uqmq ek"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""fq"5"mqpf{ipcelk"pcf¦kgop{ej."
â""""igqogvtkc."y{mq e¦gpkg"fcejw" â""""pkg"wuvcnc"uk ."

24"

â""""¦cdwfqyc"pc"itcpke{"f¦kc mk" â""""fqrwu¦e¦c"uk "¦cdwfqy "pc"
itcpke{"f¦kc mk."

U¥E¥GǏNPG"YCTWPMK"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"QTC¥"QITCPKE¥GPKC"Y"KEJ"
W [VMQYCPKW."Y"V[O"¥CMC¥"¥CDWFQY["

25"

â""""pkg"wuvcnc"uk "
¥CUCF["QEJTQP["K"MU¥VC VQYCPKC" CFW"RT¥GUVT¥GPPGIQ<"
â""""vgtgp"pkg¦ciqurqfctqycp{."
â""""gngogpv{"¦ciqurqfctqycpkc"rt¦guvt¦gppgiq."mvÂtg"
y{ocicl "qejtqp{"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

â""""egej{"gngogpvÂy"¦ciqurqfctqycpkc"rt¦guvt¦gppgiq."
mvÂtg"y{ocicl "wmu¦vc vqycpkc"nwd"tgycnqt{¦celk"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

26"

â""""qmtg ngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."fqrwu¦e¦g "
k"qitcpke¦g "y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"

27" ¥CUCF["QEJTQP[" TQFQYKUMC."RT¥[TQF["K"MTCLQDTC¥W"MWNVWTQYGIQ<""
" """¦cejqyc "k"rkgn ipqyc "yctvq ekqyg"gngogpv{" tqfqykumc"pcvwtcnpgiq.""
" """wuvcnc"uk "¦iqfpkg"¦"£9"0"

28" ¥CUCF["QEJTQP["F¥KGF¥KEVYC"MWNVWTQYGIQ"K"¥CD[VM̌Y"QTC¥"F̌DT"MWNVWT["
YUŘ E¥GUPGL<""
" """wuvcnc"uk "¦iqfpkg"¦"£:"0"
Y[OCICPKC"Y[PKMCL EG"¥"RQVT¥GD"MU¥VC VQYCPKC"RT¥GUVT¥GPK"RWDNKE¥P[EJ<"
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"qdkgmvÂy"oc gl"ctejkvgmvwt{" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"pq pkmÂy"tgmncoqy{ej" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"v{oe¦cuqy{ej"qdkgmvÂy"
wu wiqyq/jcpfnqy{ej"

â""""fqrwu¦e¦c"uk "pc"e¦cu"vtycpkc"
ocuqy{ej"kortg¦."hguv{pÂy"kvr"

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"wt¦ f¦g "vgejpke¦p{ej" â""""pkg"wuvcnc"uk ."

29"

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"¦kgngpk" â""""pkg"wuvcnc"uk ."

Poz. 2324

" â""""qmtg ngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."fqrwu¦e¦g "
k"qitcpke¦g "y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""fqrwu¦e¦c"uk "dwfqy "rctmkpiw"
ykgnqrq¦kqoqygiq."

ITCPKEG"K"URQUQD["¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"NWD"QDKGMV̌Y"RQFNGICL E[EJ"
QEJTQPKG."C"VCM G"PCTC QP[EJ"PC"PKGDG¥RKGE¥G UVYQ"RQYQF¥K"QTC¥"
¥CITQ QP[EJ"QUWYCPKGO"UK "OCU"¥KGOP[EJ"

2:"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"
U¥E¥GǏ QYG"¥CUCF["K"YCTWPMK"UECNCPKC"K"RQF¥KC W"PKGTWEJQOQ EK"QDL V[EJ"
RNCPGO"OKGLUEQY[O"
â""""fqrwu¦e¦c"uk "rqf¦kc {"k"uecngpkc."
â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"u¦gtqmq "htqpvÂy"f¦kc gm" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"rqykgt¦ejpkc"f¦kc gm" â""""pkg"wuvcnc"uk ."

2;"

â""""m v"rq q gpkc"itcpke"f¦kc gm"y"uvquwpmw"fq"rcuc"
ftqiqygiq"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"

¥CUCF["OQFGTPK¥CELK."TQ¥DWFQY["K"DWFQY["U[UVGǑY"MQOWPKMCELK"
K"KPHTCUVTWMVWT["VGEJPKE¥PGL"
â""""wm cf"mqowpkmce{lp{"k"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl."
rctcogvt{."mncu{hkmcelc"wnke"k"kpp{ej"u¦ncmÂy"
mqowpkmce{lp{ej"

â""""wuvcnc"uk "fquv rpq "
mqowpkmce{lp "vgtgpw"¦"rt¦{ngi {ej"
wnke."

â""""yctwpmk"rqyk ¦c "wm cfw"mqowpkmce{lpgiq"k"ukgek"
kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"¦"wm cfgo"¦gyp vt¦p{o"

â""""qdqyk ¦wl "¦crku{"£36."

32"

â""""yumc pkmk"y"¦cmtgukg"mqowpkmcelk"k"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"
vgejpke¦pgl"

â""""qdqyk ¦wl "¦crku{"£360"

URQǓD"K"VGTOKP"V[OE¥CUQYGIQ"¥CIQURQFCTQYCPKC."WT¥ F¥CPKC"K"W [VMQYCPKC"
VGTGP̌Y"

33"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"

karta"terenu"numer:"03"
PRZEZNACZENIE:""

4.ZC""
23"

RQYKGT¥EJPKC<"44jc"

"
teren"cmentarza""

RCTCOGVT["K"YUMC PKMK"MU¥VC VQYCPKC"¥CDWFQY["QTC¥"¥CIQURQFCTQYCPKC"
VGTGPW<"
â""""nkpkc"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""ykgnmq ek"rqykgt¦ejpk"¦cdwfqy{"y"uvquwpmw"
fq"rqykgt¦ejpk"f¦kc mk"nwd"vgtgpw"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

â""""rqykgt¦ejpkc"dkqnqike¦pkg"e¦{ppc" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""icdct{v{"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""y{uqmq ek"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""fq"KK"mqpf{ipcelk"pcf¦kgop{ej."
â""""igqogvtkc."y{mq e¦gpkg"fcejw" â""""pkg"wuvcnc"uk ."

24"

â""""¦cdwfqyc"pc"itcpke{"f¦kc mk" â""""fqrwu¦e¦c"uk "¦cdwfqy "pc"itcpke{"
f¦kc mk0"

U¥E¥GǏNPG"YCTWPMK"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"QTC¥"QITCPKE¥GPKC"Y"KEJ"
W [VMQYCPKW."Y"V[O"¥CMC¥"¥CDWFQY["

25"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"
¥CUCF["QEJTQP["K"MU¥VC VQYCPKC" CFW"RT¥GUVT¥GPPGIQ<"
â""""vgtgp"¦ciqurqfctqycp{"â"eogpvct¦"mqowpcnp{"
â""""gngogpv{"¦ciqurqfctqycpkc"
rt¦guvt¦gppgiq."mvÂtg"y{ocicl "qejtqp{"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

26"

â""""egej{"gngogpvÂy"¦ciqurqfctqycpkc"
rt¦guvt¦gppgiq."mvÂtg"y{ocicl "wmu¦vc vqycpkc"
nwd"tgycnqt{¦celk"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."
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" â""""qmtg ngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."fqrwu¦e¦g "
k"qitcpke¦g "y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""fqrwu¦e¦c"uk "dwfqy "rctmkpiw"
ykgnqrq¦kqoqygiq."

ITCPKEG"K"URQUQD["¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"NWD"QDKGMV̌Y"RQFNGICL E[EJ"
QEJTQPKG."C"VCM G"PCTC QP[EJ"PC"PKGDG¥RKGE¥G UVYQ"RQYQF¥K"QTC¥"
¥CITQ QP[EJ"QUWYCPKGO"UK "OCU"¥KGOP[EJ"

2:"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"
U¥E¥GǏ QYG"¥CUCF["K"YCTWPMK"UECNCPKC"K"RQF¥KC W"PKGTWEJQOQ EK"QDL V[EJ"
RNCPGO"OKGLUEQY[O"
â""""fqrwu¦e¦c"uk "rqf¦kc {"k"uecngpkc."
â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"u¦gtqmq "htqpvÂy"f¦kc gm" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"rqykgt¦ejpkc"f¦kc gm" â""""pkg"wuvcnc"uk ."

2;"

â""""m v"rq q gpkc"itcpke"f¦kc gm"y"uvquwpmw"fq"rcuc"
ftqiqygiq"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"

¥CUCF["OQFGTPK¥CELK."TQ¥DWFQY["K"DWFQY["U[UVGǑY"MQOWPKMCELK"
K"KPHTCUVTWMVWT["VGEJPKE¥PGL"
â""""wm cf"mqowpkmce{lp{"k"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl."
rctcogvt{."mncu{hkmcelc"wnke"k"kpp{ej"u¦ncmÂy"
mqowpkmce{lp{ej"

â""""wuvcnc"uk "fquv rpq "
mqowpkmce{lp "vgtgpw"¦"rt¦{ngi {ej"
wnke."

â""""yctwpmk"rqyk ¦c "wm cfw"mqowpkmce{lpgiq"k"ukgek"
kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"¦"wm cfgo"¦gyp vt¦p{o"

â""""qdqyk ¦wl "¦crku{"£36."

32"

â""""yumc pkmk"y"¦cmtgukg"mqowpkmcelk"k"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"
vgejpke¦pgl"

â""""qdqyk ¦wl "¦crku{"£360"

URQǓD"K"VGTOKP"V[OE¥CUQYGIQ"¥CIQURQFCTQYCPKC."WT¥ F¥CPKC"K"W [VMQYCPKC"
VGTGP̌Y"

33"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"

karta"terenu"numer:"03"
PRZEZNACZENIE:""

4.ZC""
23"

RQYKGT¥EJPKC<"44jc"

"
teren"cmentarza""

RCTCOGVT["K"YUMC PKMK"MU¥VC VQYCPKC"¥CDWFQY["QTC¥"¥CIQURQFCTQYCPKC"
VGTGPW<"
â""""nkpkc"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""ykgnmq ek"rqykgt¦ejpk"¦cdwfqy{"y"uvquwpmw"
fq"rqykgt¦ejpk"f¦kc mk"nwd"vgtgpw"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

â""""rqykgt¦ejpkc"dkqnqike¦pkg"e¦{ppc" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""icdct{v{"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""y{uqmq ek"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""fq"KK"mqpf{ipcelk"pcf¦kgop{ej."
â""""igqogvtkc."y{mq e¦gpkg"fcejw" â""""pkg"wuvcnc"uk ."

24"

â""""¦cdwfqyc"pc"itcpke{"f¦kc mk" â""""fqrwu¦e¦c"uk "¦cdwfqy "pc"itcpke{"
f¦kc mk0"

U¥E¥GǏNPG"YCTWPMK"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"QTC¥"QITCPKE¥GPKC"Y"KEJ"
W [VMQYCPKW."Y"V[O"¥CMC¥"¥CDWFQY["

25"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"
¥CUCF["QEJTQP["K"MU¥VC VQYCPKC" CFW"RT¥GUVT¥GPPGIQ<"
â""""vgtgp"¦ciqurqfctqycp{"â"eogpvct¦"mqowpcnp{"
â""""gngogpv{"¦ciqurqfctqycpkc"
rt¦guvt¦gppgiq."mvÂtg"y{ocicl "qejtqp{"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

26"

â""""egej{"gngogpvÂy"¦ciqurqfctqycpkc"
rt¦guvt¦gppgiq."mvÂtg"y{ocicl "wmu¦vc vqycpkc"
nwd"tgycnqt{¦celk"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

Poz. 2324

" â""""qmtg ngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."fqrwu¦e¦g "
k"qitcpke¦g "y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""pc"vgtgpkg"eogpvct¦c"qdqyk ¦wlg"uvtghc"
qejtqppc."y"rcukg"u¦gtqmq ek"72"o"qf"
¦cdwfqy{"okgu¦mcpkqygl"¦cmc¦"ejqycpkc"
¦oct {ej.""
"â""""¦cmc¦wlg"uk "nqmcnk¦celk"v{oe¦cuqy{ej"
qdkgmvÂy"wu wiqyq/jcpfnqy{ej0"

27" ¥CUCF["QEJTQP[" TQFQYKUMC."RT¥[TQF["K"MTCLQDTC¥W"MWNVWTQYGIQ<""
" """wuvcnc"uk "¦iqfpkg"¦"£9"0"

28" ¥CUCF["QEJTQP["F¥KGF¥KEVYC"MWNVWTQYGIQ"K"¥CD[VM̌Y"QTC¥"F̌DT"MWNVWT["
YUŘ E¥GUPGL<""
" """wuvcnc"uk "¦iqfpkg"¦"£:"0"
Y[OCICPKC"Y[PKMCL EG"¥"RQVT¥GD"MU¥VC VQYCPKC"RT¥GUVT¥GPK"RWDNKE¥P[EJ<"
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"qdkgmvÂy"oc gl"
ctejkvgmvwt{"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"pq pkmÂy"tgmncoqy{ej" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"v{oe¦cuqy{ej"
qdkgmvÂy"wu wiqyq/jcpfnqy{ej"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"wt¦ f¦g "vgejpke¦p{ej" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"¦kgngpk" â""""pkg"wuvcnc"uk ."

29"

â""""qmtg ngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."fqrwu¦e¦g "
k"qitcpke¦g "y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"

ITCPKEG"K"URQUQD["¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"NWD"QDKGMV̌Y"RQFNGICL E[EJ"
QEJTQPKG."C"VCM G"PCTC QP[EJ"PC"PKGDG¥RKGE¥G UVYQ"RQYQF¥K"QTC¥"
¥CITQ QP[EJ"QUWYCPKGO"UK "OCU"¥KGOP[EJ"

2:"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"
U¥E¥GǏ QYG"¥CUCF["K"YCTWPMK"UECNCPKC"K"RQF¥KC W"PKGTWEJQOQ EK"QDL V[EJ"
RNCPGO"OKGLUEQY[O"
â""""fqrwu¦e¦c"uk "rqf¦kc {"k"uecngpkc0"
â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"u¦gtqmq "htqpvÂy"
f¦kc gm"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"rqykgt¦ejpkc"
f¦kc gm"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

2;"

â""""m v"rq q gpkc"itcpke"f¦kc gm"y"uvquwpmw"fq"
rcuc"ftqiqygiq"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

¥CUCF["OQFGTPK¥CELK."TQ¥DWFQY["K"DWFQY["U[UVGǑY"MQOWPKMCELK"
K"KPHTCUVTWMVWT["VGEJPKE¥PGL"
â""""wm cf"mqowpkmce{lp{"k"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"
vgejpke¦pgl."rctcogvt{."mncu{hkmcelc"wnke"k"kpp{ej"
u¦ncmÂy"mqowpkmce{lp{ej"

â""""wuvcnc"uk "fnc"vgtgpw"60¥E"fquv rpq "
mqowpkmce{lp "¦"wnke{"Jq fw"Rtwumkgiq"qtc¦"
¦"wnke{"Tcdkpc"ft"Oczc"Lqugrjc"k"Rtqh0"Nqvjc"

â""""yctwpmk"rqyk ¦c "wm cfw"mqowpkmce{lpgiq"
k"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"¦"wm cfgo"
¦gyp vt¦p{o"

â""""qdqyk ¦wl "¦crku{"£36."

32"

â""""yumc pkmk"y"¦cmtgukg"mqowpkmcelk"k"ukgek"
kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"

â""""qdqyk ¦wl "¦crku{"£360"

URQǓD"K"VGTOKP"V[OE¥CUQYGIQ"¥CIQURQFCTQYCPKC."WT¥ F¥CPKC"K"W [VMQYCPKC"
VGTGP̌Y"

33"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"

karta"terenu"numer:"04"
PRZEZNACZENIE:""

5.U""
23"

RQYKGT¥EJPKC<"2.58jc"

"
teren"us ug,"teren"kultu"religijnego""

RCTCOGVT["K"YUMC PKMK"MU¥VC VQYCPKC"¥CDWFQY["QTC¥"¥CIQURQFCTQYCPKC"
VGTGPW<"

24"

â""""nkpkc"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
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â""""ykgnmq ek"rqykgt¦ejpk"¦cdwfqy{"y"uvquwpmw"fq"
rqykgt¦ejpk"f¦kc mk"nwd"vgtgpw"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

â""""rqykgt¦ejpkc"dkqnqike¦pkg"e¦{ppc" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""icdct{v{"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""y{uqmq ek"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""igqogvtkc."y{mq e¦gpkg"fcejw" â""""pkg"wuvcnc"uk ."

"

â""""¦cdwfqyc"pc"itcpke{"f¦kc mk" â""""fqrwu¦e¦c"uk "¦cdwfqy "pc"
itcpke{"f¦kc mk."

U¥E¥GǏNPG"YCTWPMK"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"QTC¥"QITCPKE¥GPKC"Y"KEJ"
W [VMQYCPKW."Y"V[O"¥CMC¥"¥CDWFQY["

25"

â""""fnc"f¦kc gm"718"k"719"â"vgtgp"itwpvÂy"k"qdkgmvÂy"eogpvct¦c" {fqyumkgiq"â"¦cmc¦"¦cdwfqy{0"
¥CUCF["QEJTQP["K"MU¥VC VQYCPKC" CFW"RT¥GUVT¥GPPGIQ<"
â""""vgtgp"¦ciqurqfctqycp{."
â""""gngogpv{"¦ciqurqfctqycpkc"rt¦guvt¦gppgiq."mvÂtg"
y{ocicl "qejtqp{"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

â""""egej{"gngogpvÂy"¦ciqurqfctqycpkc"rt¦guvt¦gppgiq."
mvÂtg"y{ocicl "wmu¦vc vqycpkc"nwd"tgycnqt{¦celk"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

26"

â""""qmtg ngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."fqrwu¦e¦g "k"qitcpke¦g "
y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""¦cmc¦wlg"uk "nqmcnk¦celk"
v{oe¦cuqy{ej"qdkgmvÂy"wu wiqyq/
jcpfnqy{ej0"

27" ¥CUCF["QEJTQP[" TQFQYKUMC."RT¥[TQF["K"MTCLQDTC¥W"MWNVWTQYGIQ<""
" """fql ekc"k"fqlc¦f{"y"okct "oq nkyq ek"wvyctf¦c "ftqdpqy{okctqy{ok"gngogpvcok"
¦crgypkcl e{ok"kphknvtcel "yÂf"qrcfqy{ej"y"i d"ingd{.""
" """wuvcnc"uk "¦iqfpkg"¦"£9"0"

28" ¥CUCF["QEJTQP["F¥KGF¥KEVYC"MWNVWTQYGIQ"K"¥CD[VM̌Y"QTC¥"F̌DT"MWNVWT["
YUŘ E¥GUPGL<""
" """wuvcnc"uk "¦iqfpkg"¦"£:"0"
Y[OCICPKC"Y[PKMCL EG"¥"RQVT¥GD"MU¥VC VQYCPKC"RT¥GUVT¥GPK"RWDNKE¥P[EJ<"
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"qdkgmvÂy"oc gl"ctejkvgmvwt{" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"pq pkmÂy"tgmncoqy{ej" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"v{oe¦cuqy{ej"qdkgmvÂy"
wu wiqyq/jcpfnqy{ej"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"wt¦ f¦g "vgejpke¦p{ej" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"¦kgngpk" â""""pkg"wuvcnc"uk ."

29"

â""""qmtg ngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."fqrwu¦e¦g "k"qitcpke¦g "
y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"

ITCPKEG"K"URQUQD["¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"NWD"QDKGMV̌Y"RQFNGICL E[EJ"
QEJTQPKG."C"VCM G"PCTC QP[EJ"PC"PKGDG¥RKGE¥G UVYQ"RQYQF¥K"QTC¥"
¥CITQ QP[EJ"QUWYCPKGO"UK "OCU"¥KGOP[EJ"

2:"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"
U¥E¥GǏ QYG"¥CUCF["K"YCTWPMK"UECNCPKC"K"RQF¥KC W"PKGTWEJQOQ EK"QDL V[EJ"
RNCPGO"OKGLUEQY[O"
â""""fqrwu¦e¦c"uk "rqf¦kc {"k"uecngpkc0"
â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"u¦gtqmq "htqpvÂy"f¦kc gm" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"rqykgt¦ejpkc"f¦kc gm" â""""pkg"wuvcnc"uk ."

2;"

â""""m v"rq q gpkc"itcpke"f¦kc gm"y"uvquwpmw"fq"rcuc"
ftqiqygiq"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

¥CUCF["OQFGTPK¥CELK."TQ¥DWFQY["K"DWFQY["U[UVGǑY"MQOWPKMCELK"
K"KPHTCUVTWMVWT["VGEJPKE¥PGL"
â""""wm cf"mqowpkmce{lp{"k"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl."
rctcogvt{."mncu{hkmcelc"wnke"k"kpp{ej"u¦ncmÂy"
mqowpkmce{lp{ej"

â""""wuvcnc"uk "fquv rpq "
mqowpkmce{lp "¦"wn0"Tcdkpc"ft"Oczc"
Lqugrjc."

32"

â""""yctwpmk"rqyk ¦c "wm cfw"mqowpkmce{lpgiq"k"ukgek"
kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"¦"wm cfgo"¦gyp vt¦p{o"

â""""qdqyk ¦wl "¦crku{"£36."
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" â""""yumc pkmk"y"¦cmtgukg"mqowpkmcelk"k"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"
vgejpke¦pgl"

â""""qdqyk ¦wl "¦crku{"£360"

URQǓD"K"VGTOKP"V[OE¥CUQYGIQ"¥CIQURQFCTQYCPKC."WT¥ F¥CPKC"K"W [VMQYCPKC"
VGTGP̌Y"

33"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"

mctvc"vgtgpw"pwogt<"27"
PRZEZNACZENIE:""

6.U""
23"

RQYKGT¥EJPKC<2.43jc"

"
tereny"us ug""

RCTCOGVT["K"YUMC PKMK"MU¥VC VQYCPKC"¥CDWFQY["QTC¥"¥CIQURQFCTQYCPKC"
VGTGPW<"
â""""nkpkc"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""ykgnmq ek"rqykgt¦ejpk"¦cdwfqy{"y"uvquwpmw"
fq"rqykgt¦ejpk"f¦kc mk"nwd"vgtgpw"

â""""wuvcnc"uk "ocmu{ocnpkg"92'"y"uvquwpmw"
fq"rqykgt¦ejpk"f¦kc mk."

â""""rqykgt¦ejpkc"dkqnqike¦pkg"e¦{ppc" â""""wuvcnc"uk "okpkocnpkg"42'"y"uvquwpmw"
fq"rqykgt¦ejpk"f¦kc mk."

â""""icdct{v{"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""y{uqmq ek"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""wuvcnc"uk "ocmu{ocnpkg"36.2"o"
â""""igqogvtkc."y{mq e¦gpkg"fcejw" â""""pkg"wuvcnc"uk ."

24"

â""""¦cdwfqyc"pc"itcpke{"f¦kc mk" â""""fqrwu¦e¦c"uk "¦cdwfqy "pc"itcpke{"
f¦kc mk."

U¥E¥GǏNPG"YCTWPMK"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"QTC¥"QITCPKE¥GPKC"Y"KEJ"
W [VMQYCPKW."Y"V[O"¥CMC¥"¥CDWFQY["

25"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"
¥CUCF["QEJTQP["K"MU¥VC VQYCPKC" CFW"RT¥GUVT¥GPPGIQ<"
â""""vgtgp"e¦ ekqyq"¦ciqurqfctqycp{."
â""""gngogpv{"¦ciqurqfctqycpkc"rt¦guvt¦gppgiq."
mvÂtg"y{ocicl "qejtqp{"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

â""""egej{"gngogpvÂy"¦ciqurqfctqycpkc"
rt¦guvt¦gppgiq."mvÂtg"y{ocicl "wmu¦vc vqycpkc"
nwd"tgycnqt{¦celk"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

26"

â""""qmtg ngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."fqrwu¦e¦g "
k"qitcpke¦g "y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""fqrwu¦e¦c"uk "nqmcnk¦cel "rctmkpiÂy."
ictc {"y"mqpf{ipcelk"rctvgtw."rkypke{"
dwf{pmw"qtc¦"mqpf{ipcelk"rqf¦kgopgl.""
"â""""¦cmc¦wlg"uk "nqmcnk¦celk"v{oe¦cuqy{ej"
qdkgmvÂy"wu wiqyq/jcpfnqy{ej0"

27" ¥CUCF["QEJTQP[" TQFQYKUMC."RT¥[TQF["K"MTCLQDTC¥W"MWNVWTQYGIQ<""
" """fql ekc"k"fqlc¦f{"y"okct "oq nkyq ek"wvyctf¦c "ftqdpqy{okctqy{ok"gngogpvcok"
¦crgypkcl e{ok"kphknvtcel "yÂf"qrcfqy{ej"y"i d"ingd{0""
" """wuvcnc"uk "¦iqfpkg"¦"£9"0"

28" ¥CUCF["QEJTQP["F¥KGF¥KEVYC"MWNVWTQYGIQ"K"¥CD[VM̌Y"QTC¥"F̌DT"MWNVWT["
YUŘ E¥GUPGL<""
" """wuvcnc"uk "¦iqfpkg"¦"£:"0"
Y[OCICPKC"Y[PKMCL EG"¥"RQVT¥GD"MU¥VC VQYCPKC"RT¥GUVT¥GPK"RWDNKE¥P[EJ<"
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"qdkgmvÂy"oc gl"
ctejkvgmvwt{"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"pq pkmÂy"tgmncoqy{ej" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"v{oe¦cuqy{ej"qdkgmvÂy"
wu wiqyq/jcpfnqy{ej"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"wt¦ f¦g "vgejpke¦p{ej" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"¦kgngpk" â""""pkg"wuvcnc"uk ."

29"

â""""qmtg ngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."fqrwu¦e¦g "
k"qitcpke¦g "y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"
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ITCPKEG"K"URQUQD["¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"NWD"QDKGMV̌Y"RQFNGICL E[EJ"
QEJTQPKG."C"VCM G"PCTC QP[EJ"PC"PKGDG¥RKGE¥G UVYQ"RQYQF¥K"QTC¥"
¥CITQ QP[EJ"QUWYCPKGO"UK "OCU"¥KGOP[EJ"

2:"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"
U¥E¥GǏ QYG"¥CUCF["K"YCTWPMK"UECNCPKC"K"RQF¥KC W"PKGTWEJQOQ EK"QDL V[EJ"
RNCPGO"OKGLUEQY[O"
â""""fqrwu¦e¦c"uk "rqf¦kc {"k"uecngpkc."
â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"u¦gtqmq "htqpvÂy"
f¦kc gm"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"rqykgt¦ejpkc"f¦kc gm" â""""pkg"wuvcnc"uk ."

2;"

â""""m v"rq q gpkc"itcpke"f¦kc gm"y"uvquwpmw"fq"
rcuc"ftqiqygiq"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

¥CUCF["OQFGTPK¥CELK."TQ¥DWFQY["K"DWFQY["U[UVGǑY"MQOWPKMCELK"
K"KPHTCUVTWMVWT["VGEJPKE¥PGL"
â""""wm cf"mqowpkmce{lp{"k"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"
vgejpke¦pgl."rctcogvt{."mncu{hkmcelc"wnke"k"kpp{ej"
u¦ncmÂy"mqowpkmce{lp{ej"

â""""wuvcnc"uk "fnc"vgtgpw"fquv rpq "
mqowpkmce{lp "¦"vgtgpw"32MFF."

â""""yctwpmk"rqyk ¦c "wm cfw"mqowpkmce{lpgiq"
k"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"¦"wm cfgo"
¦gyp vt¦p{o"

â""""qdqyk ¦wl "¦crku{"£36."

32"

â""""yumc pkmk"y"¦cmtgukg"mqowpkmcelk"k"ukgek"
kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"

â""""qdqyk ¦wl "¦crku{"£360"

URQǓD"K"VGTOKP"V[OE¥CUQYGIQ"¥CIQURQFCTQYCPKC."WT¥ F¥CPKC"K"W [VMQYCPKC"
VGTGP̌Y"

33"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"

mctvc"vgtgpw"pwogt<"28"
PRZEZNACZENIE:""

7.ZP,"7a.ZP""
23"

RQYKGT¥EJPKC<90¥R?2.8;jc."9c0¥R?2.53jc"

"
tereny"zieleni"parkowej""

RCTCOGVT["K"YUMC PKMK"MU¥VC VQYCPKC"¥CDWFQY["QTC¥"¥CIQURQFCTQYCPKC"
VGTGPW<"
â""""nkpkc"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""ykgnmq ek"rqykgt¦ejpk"¦cdwfqy{"y"uvquwpmw"
fq"rqykgt¦ejpk"f¦kc mk"nwd"vgtgpw"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

â""""rqykgt¦ejpkc"dkqnqike¦pkg"e¦{ppc" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""icdct{v{"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""y{uqmq ek"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""igqogvtkc."y{mq e¦gpkg"fcejw" â""""pkg"wuvcnc"uk ."

24"

â""""¦cdwfqyc"pc"itcpke{"f¦kc mk" â""""pkg"wuvcnc"uk 0"
U¥E¥GǏNPG"YCTWPMK"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"QTC¥"QITCPKE¥GPKC"Y"KEJ"
W [VMQYCPKW."Y"V[O"¥CMC¥"¥CDWFQY["

25"

â""""¦cmc¦"¦cdwfqy{"pc"ec {o"vgtgpkg."pkg"fqv{e¦{"uejqfÂy."ejqfpkmÂy."rqflc¦fÂy"k"fql "fnc"
pkgrg pqurtcyp{ej."oc gl"ctejkvgmvwt{."kphtcuvtwmvwt{"v{rw"q ykgvngpkg."qfyqfpkgpkg"kvr0"
¥CUCF["QEJTQP["K"MU¥VC VQYCPKC" CFW"RT¥GUVT¥GPPGIQ<"
â""""vgtgp"¦ciqurqfctqycp{"¦kgngpk "rctmqy ."uejqf{"rtqycf¦ eg"fq"ygl ekc"pc"eogpvct¦."
â""""gngogpv{"¦ciqurqfctqycpkc"rt¦guvt¦gppgiq."
mvÂtg"y{ocicl "qejtqp{"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

26"

â""""egej{"gngogpvÂy"¦ciqurqfctqycpkc"
rt¦guvt¦gppgiq."mvÂtg"y{ocicl "wmu¦vc vqycpkc"
nwd"tgycnqt{¦celk"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."
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" â""""qmtg ngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."fqrwu¦e¦g "
k"qitcpke¦g "y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""¦cmc¦wlg"uk "nqmcnk¦celk"v{oe¦cuqy{ej"
qdkgmvÂy"wu wiqyq/jcpfnqy{ej.""
"â""""fnc"vgtgpw"9c0¥R"fqrwu¦e¦c"uk "
nqmcnk¦cel "rctmkpiw"ng pgiq."ykcv{"pc"
tqygt{."qdkgmv{"oc gl"ctejkvgmvwt{"u w eg"
vwt{uv{eg"k"tgmtgcelk."

27" ¥CUCF["QEJTQP[" TQFQYKUMC."RT¥[TQF["K"MTCLQDTC¥W"MWNVWTQYGIQ<""
" """fql ekc"k"fqlc¦f{"y"okct "oq nkyq ek"wvyctf¦c "ftqdpqy{okctqy{ok"gngogpvcok"
¦crgypkcl e{ok"kphknvtcel "yÂf"qrcfqy{ej"y"i d"ingd{.""
" """wuvcnc"uk "¦iqfpkg"¦"£9"0"

28" ¥CUCF["QEJTQP["F¥KGF¥KEVYC"MWNVWTQYGIQ"K"¥CD[VM̌Y"QTC¥"F̌DT"MWNVWT["
YUŘ E¥GUPGL<""
" """wuvcnc"uk "¦iqfpkg"¦"£:"0"
Y[OCICPKC"Y[PKMCL EG"¥"RQVT¥GD"MU¥VC VQYCPKC"RT¥GUVT¥GPK"RWDNKE¥P[EJ<"
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"qdkgmvÂy"oc gl"
ctejkvgmvwt{"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"pq pkmÂy"tgmncoqy{ej" â""""¦cmc¦wlg"uk ."
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"v{oe¦cuqy{ej"qdkgmvÂy"
wu wiqyq/jcpfnqy{ej"

â""""¦cmc¦wlg"uk ."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"wt¦ f¦g "vgejpke¦p{ej" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"¦kgngpk" â""""pkg"wuvcnc"uk ."

29"

â""""qmtg ngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."fqrwu¦e¦g "
k"qitcpke¦g "y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"

ITCPKEG"K"URQUQD["¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"NWD"QDKGMV̌Y"RQFNGICL E[EJ"
QEJTQPKG."C"VCM G"PCTC QP[EJ"PC"PKGDG¥RKGE¥G UVYQ"RQYQF¥K"QTC¥"
¥CITQ QP[EJ"QUWYCPKGO"UK "OCU"¥KGOP[EJ"

2:"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"
U¥E¥GǏ QYG"¥CUCF["K"YCTWPMK"UECNCPKC"K"RQF¥KC W"PKGTWEJQOQ EK"QDL V[EJ"
RNCPGO"OKGLUEQY[O"
â""""fqrwu¦e¦c"uk "rqf¦kc {"k"uecngpkc0"
â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"u¦gtqmq "htqpvÂy"
f¦kc gm"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"rqykgt¦ejpkc"f¦kc gm" â""""pkg"wuvcnc"uk ."

2;"

â""""m v"rq q gpkc"itcpke"f¦kc gm"y"uvquwpmw"fq"
rcuc"ftqiqygiq"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"

¥CUCF["OQFGTPK¥CELK."TQ¥DWFQY["K"DWFQY["U[UVGǑY"MQOWPKMCELK"
K"KPHTCUVTWMVWT["VGEJPKE¥PGL"
â""""wm cf"mqowpkmce{lp{"k"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"
vgejpke¦pgl."rctcogvt{."mncu{hkmcelc"wnke"k"kpp{ej"
u¦ncmÂy"mqowpkmce{lp{ej"

â""""wuvcnc"uk "fquv rpq "mqowpkmce{lp "
fnc"vgtgpw"90¥R"¦"vgtgpw":0MFI"qtc¦"330MFF"
.""
"â""""fnc"vgtgpw"9c0¥R"¦"vgtgpw"320MFF."

â""""yctwpmk"rqyk ¦c "wm cfw"mqowpkmce{lpgiq"
k"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"¦"wm cfgo"
¦gyp vt¦p{o"

â""""qdqyk ¦wl "¦crku{"£36."

32"

â""""yumc pkmk"y"¦cmtgukg"mqowpkmcelk"k"ukgek"
kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"

â""""qdqyk ¦wl "¦crku{"£360"

URQǓD"K"VGTOKP"V[OE¥CUQYGIQ"¥CIQURQFCTQYCPKC."WT¥ F¥CPKC"K"W [VMQYCPKC"
VGTGP̌Y"

33"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"

mctvc"vgtgpw"pwogt<"29"
PRZEZNACZENIE:""

8.KDG""
23"

RQYKGT¥EJPKC<"3.;9jc"

"
tereny"drÀg"publicznych"Þ"droga"g Àwna""

24" RCTCOGVT["K"YUMC PKMK"MU¥VC VQYCPKC"¥CDWFQY["QTC¥"¥CIQURQFCTQYCPKC"
VGTGPW<"
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â""""nkpkc"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""ykgnmq ek"rqykgt¦ejpk"¦cdwfqy{"
y"uvquwpmw"fq"rqykgt¦ejpk"f¦kc mk"nwd"vgtgpw"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

â""""rqykgt¦ejpkc"dkqnqike¦pkg"e¦{ppc" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""icdct{v{"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""y{uqmq ek"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""igqogvtkc."y{mq e¦gpkg"fcejw" â""""pkg"wuvcnc"uk ."

"

â""""¦cdwfqyc"pc"itcpke{"f¦kc mk" â""""pkg"wuvcnc"uk 0"
U¥E¥GǏNPG"YCTWPMK"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"QTC¥"QITCPKE¥GPKC"Y"KEJ"
W [VMQYCPKW."Y"V[O"¥CMC¥"¥CDWFQY["

25"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"
¥CUCF["QEJTQP["K"MU¥VC VQYCPKC" CFW"RT¥GUVT¥GPPGIQ<"
â""""vgtgp"¦ciqurqfctqycp{"â"wnkec"Mcu¦wdumc"
â""""gngogpv{"¦ciqurqfctqycpkc"
rt¦guvt¦gppgiq."mvÂtg"y{ocicl "qejtqp{"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

â""""egej{"gngogpvÂy"¦ciqurqfctqycpkc"
rt¦guvt¦gppgiq."mvÂtg"y{ocicl "
wmu¦vc vqycpkc"nwd"tgycnqt{¦celk"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

26"

â""""qmtg ngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."
fqrwu¦e¦g "k"qitcpke¦g "
y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"

27" ¥CUCF["QEJTQP[" TQFQYKUMC."RT¥[TQF["K"MTCLQDTC¥W"MWNVWTQYGIQ<""
" """wuvcnc"uk "¦iqfpkg"¦"£9"0"

28" ¥CUCF["QEJTQP["F¥KGF¥KEVYC"MWNVWTQYGIQ"K"¥CD[VM̌Y"QTC¥"F̌DT"MWNVWT["
YUŘ E¥GUPGL<""
" """wuvcnc"uk "¦iqfpkg"¦"£:"0"
Y[OCICPKC"Y[PKMCL EG"¥"RQVT¥GD"MU¥VC VQYCPKC"RT¥GUVT¥GPK"RWDNKE¥P[EJ<"
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"qdkgmvÂy"oc gl"
ctejkvgmvwt{"

â""""fqrwu¦e¦c"uk "qdkgmv{"oc gl"ctejkvgmvwt{"
¦yk ¦cpg"¦"twejgo"mq qy{o."rkgu¦{o"
k"tqygtqy{o."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"pq pkmÂy"
tgmncoqy{ej"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"v{oe¦cuqy{ej"
qdkgmvÂy"wu wiqyq/jcpfnqy{ej"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"wt¦ f¦g "
vgejpke¦p{ej"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"¦kgngpk" â""""pkg"wuvcnc"uk ."

29"

â""""qmtg ngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."
fqrwu¦e¦g "k"qitcpke¦g "
y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""fqrwu¦e¦c"uk "nqmcnk¦cel "qdkgmvÂy"oc gl"
ctejkvgmvwt{"qtc¦"qdkgmvÂy"vqyct¦{u¦ e{ej"
rt¦{uvcpmqo"cwvqdwuqy{o"v{rw"mkqumk"twejw"/"
rq"w¦iqfpkgpkw"¦"¦ct¦ fe "ftqik."

ITCPKEG"K"URQUQD["¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"NWD"QDKGMV̌Y"RQFNGICL E[EJ"
QEJTQPKG."C"VCM G"PCTC QP[EJ"PC"PKGDG¥RKGE¥G UVYQ"RQYQF¥K"QTC¥"
¥CITQ QP[EJ"QUWYCPKGO"UK "OCU"¥KGOP[EJ"

2:"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"
U¥E¥GǏ QYG"¥CUCF["K"YCTWPMK"UECNCPKC"K"RQF¥KC W"PKGTWEJQOQ EK"QDL V[EJ"
RNCPGO"OKGLUEQY[O"
â""""pkg"wuvcnc"uk 0"
â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"u¦gtqmq "
htqpvÂy"f¦kc gm"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"rqykgt¦ejpkc"
f¦kc gm"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

2;"

â""""m v"rq q gpkc"itcpke"f¦kc gm"y"uvquwpmw"
fq"rcuc"ftqiqygiq"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"

32" ¥CUCF["OQFGTPK¥CELK."TQ¥DWFQY["K"DWFQY["U[UVGǑY"MQOWPKMCELK"
K"KPHTCUVTWMVWT["VGEJPKE¥PGL"
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â""""wm cf"mqowpkmce{lp{"k"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"
vgejpke¦pgl."rctcogvt{."mncu{hkmcelc"wnke"
k"kpp{ej"u¦ncmÂy"mqowpkmce{lp{ej"

â""""qdqyk ¦wl "¦crku{"£36."

â""""yctwpmk"rqyk ¦c "wm cfw"
mqowpkmce{lpgiq"k"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"
vgejpke¦pgl"¦"wm cfgo"¦gyp vt¦p{o"

â""""qdqyk ¦wl "¦crku{"£36."

"

â""""yumc pkmk"y"¦cmtgukg"mqowpkmcelk"k"ukgek"
kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"

â""""qdqyk ¦wl "¦crku{"£360"

URQǓD"K"VGTOKP"V[OE¥CUQYGIQ"¥CIQURQFCTQYCPKC."WT¥ F¥CPKC"K"W [VMQYCPKC"
VGTGP̌Y"

33"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"

mctvc"vgtgpw"pwogt<"2:"
PRZEZNACZENIE:""

9.KDZ""
23"

RQYKGT¥EJPKC<"3.8;jc"

"
tereny"drÀg"publicznych"Þ"droga"
zbiorcza""

RCTCOGVT["K"YUMC PKMK"MU¥VC VQYCPKC"¥CDWFQY["QTC¥"¥CIQURQFCTQYCPKC"
VGTGPW<"
â""""nkpkc"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""ykgnmq ek"rqykgt¦ejpk"¦cdwfqy{"y"uvquwpmw"fq"
rqykgt¦ejpk"f¦kc mk"nwd"vgtgpw"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

â""""rqykgt¦ejpkc"dkqnqike¦pkg"e¦{ppc" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""icdct{v{"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""y{uqmq ek"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""igqogvtkc."y{mq e¦gpkg"fcejw" â""""pkg"wuvcnc"uk ."

24"

â""""¦cdwfqyc"pc"itcpke{"f¦kc mk" â""""pkg"wuvcnc"uk 0"
U¥E¥GǏNPG"YCTWPMK"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"QTC¥"QITCPKE¥GPKC"Y"KEJ"
W [VMQYCPKW."Y"V[O"¥CMC¥"¥CDWFQY["

25"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"
¥CUCF["QEJTQP["K"MU¥VC VQYCPKC" CFW"RT¥GUVT¥GPPGIQ<"
â""""vgtgp"¦ciqurqfctqycp{"â"wnkec"Jq fw"Rtwumkgiq."
â""""gngogpv{"¦ciqurqfctqycpkc"rt¦guvt¦gppgiq."
mvÂtg"y{ocicl "qejtqp{"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

â""""egej{"gngogpvÂy"¦ciqurqfctqycpkc"
rt¦guvt¦gppgiq."mvÂtg"y{ocicl "wmu¦vc vqycpkc"nwd"
tgycnqt{¦celk"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

26"

â""""qmtg ngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."fqrwu¦e¦g "
k"qitcpke¦g "y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""fqrwu¦e¦c"uk "dwfqy "okglue"
rquvqlqy{ej"y"itcpkecej"rcuc"
ftqiqygiq0"

27" ¥CUCF["QEJTQP[" TQFQYKUMC."RT¥[TQF["K"MTCLQDTC¥W"MWNVWTQYGIQ<""
" """wuvcnc"uk "¦iqfpkg"¦"£9"0"

28" ¥CUCF["QEJTQP["F¥KGF¥KEVYC"MWNVWTQYGIQ"K"¥CD[VM̌Y"QTC¥"F̌DT"MWNVWT["
YUŘ E¥GUPGL<""
" """wuvcnc"uk "¦iqfpkg"¦"£:"0"
Y[OCICPKC"Y[PKMCL EG"¥"RQVT¥GD"MU¥VC VQYCPKC"RT¥GUVT¥GPK"RWDNKE¥P[EJ<"
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"qdkgmvÂy"oc gl"ctejkvgmvwt{" â""""fqrwu¦e¦c"uk "qdkgmv{"oc gl"

ctejkvgmvwt{"¦yk ¦cpg"¦"twejgo"
mq qy{o."rkgu¦{o"k"tqygtqy{o."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"pq pkmÂy"tgmncoqy{ej" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"v{oe¦cuqy{ej"qdkgmvÂy"
wu wiqyq/jcpfnqy{ej"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"wt¦ f¦g "vgejpke¦p{ej" â""""pkg"wuvcnc"uk ."

29"

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"¦kgngpk" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
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" â""""qmtg ngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."fqrwu¦e¦g "
k"qitcpke¦g "y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""fqrwu¦e¦c"uk "nqmcnk¦cel "qdkgmvÂy"
oc gl"ctejkvgmvwt{.""
"â""""fqrwu¦e¦c"uk "nqmcnk¦cel "
v{oe¦cuqy{ej"uvqkum"jcpfnqy{ej"rq"
w¦iqfpkgpkw"¦"¦ct¦ fe "ftqik."

ITCPKEG"K"URQUQD["¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"NWD"QDKGMV̌Y"RQFNGICL E[EJ"
QEJTQPKG."C"VCM G"PCTC QP[EJ"PC"PKGDG¥RKGE¥G UVYQ"RQYQF¥K"QTC¥"
¥CITQ QP[EJ"QUWYCPKGO"UK "OCU"¥KGOP[EJ"

2:"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"
U¥E¥GǏ QYG"¥CUCF["K"YCTWPMK"UECNCPKC"K"RQF¥KC W"PKGTWEJQOQ EK"QDL V[EJ"
RNCPGO"OKGLUEQY[O"
â""""pkg"wuvcnc"uk 0"
â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"u¦gtqmq "htqpvÂy"f¦kc gm" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"rqykgt¦ejpkc"f¦kc gm" â""""pkg"wuvcnc"uk ."

2;"

â""""m v"rq q gpkc"itcpke"f¦kc gm"y"uvquwpmw"fq"rcuc"
ftqiqygiq"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"

¥CUCF["OQFGTPK¥CELK."TQ¥DWFQY["K"DWFQY["U[UVGǑY"MQOWPKMCELK"
K"KPHTCUVTWMVWT["VGEJPKE¥PGL"
â""""wm cf"mqowpkmce{lp{"k"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"
vgejpke¦pgl."rctcogvt{."mncu{hkmcelc"wnke"k"kpp{ej"
u¦ncmÂy"mqowpkmce{lp{ej"

â""""qdqyk ¦wl "¦crku{"£36."

â""""yctwpmk"rqyk ¦c "wm cfw"mqowpkmce{lpgiq"k"ukgek"
kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"¦"wm cfgo"¦gyp vt¦p{o"

â""""qdqyk ¦wl "¦crku{"£36."

32"

â""""yumc pkmk"y"¦cmtgukg"mqowpkmcelk"k"ukgek"
kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"

â""""qdqyk ¦wl "¦crku{"£360"

URQǓD"K"VGTOKP"V[OE¥CUQYGIQ"¥CIQURQFCTQYCPKC."WT¥ F¥CPKC"K"W [VMQYCPKC"
VGTGP̌Y"

33"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"

mctvc"vgtgpw"pwogt<"2;"
PRZEZNACZENIE:""

10.KDD,"11.KDD""
23"

RQYKGT¥EJPKC<"2.36jc."2.62jc"

"
tereny"drÀg"publicznych"Þ"droga"
dojazdowa""

RCTCOGVT["K"YUMC PKMK"MU¥VC VQYCPKC"¥CDWFQY["QTC¥"¥CIQURQFCTQYCPKC"
VGTGPW<"
â""""nkpkc"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""ykgnmq ek"rqykgt¦ejpk"¦cdwfqy{"y"uvquwpmw"fq"
rqykgt¦ejpk"f¦kc mk"nwd"vgtgpw"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

â""""rqykgt¦ejpkc"dkqnqike¦pkg"e¦{ppc" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""icdct{v{"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""y{uqmq ek"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""igqogvtkc."y{mq e¦gpkg"fcejw" â""""pkg"wuvcnc"uk ."

24"

â""""¦cdwfqyc"pc"itcpke{"f¦kc mk" â""""pkg"wuvcnc"uk 0"
U¥E¥GǏNPG"YCTWPMK"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"QTC¥"QITCPKE¥GPKC"Y"KEJ"
W [VMQYCPKW."Y"V[O"¥CMC¥"¥CDWFQY["

25"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"
¥CUCF["QEJTQP["K"MU¥VC VQYCPKC" CFW"RT¥GUVT¥GPPGIQ<"
â""""vgtgp"¦ciqurqfctqycp{"â"330MFF/wn0"Ocfcnk umkgiq.""
"â""""340MFF/wn0"Tcdkpc"ft"Oczc"Lqugrjc"
â""""gngogpv{"¦ciqurqfctqycpkc"rt¦guvt¦gppgiq."
mvÂtg"y{ocicl "qejtqp{"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

26"

â""""egej{"gngogpvÂy"¦ciqurqfctqycpkc"
rt¦guvt¦gppgiq."mvÂtg"y{ocicl "wmu¦vc vqycpkc"
nwd"tgycnqt{¦celk"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."
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" â""""qmtg ngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."fqrwu¦e¦g "
k"qitcpke¦g "y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"

27" ¥CUCF["QEJTQP[" TQFQYKUMC."RT¥[TQF["K"MTCLQDTC¥W"MWNVWTQYGIQ<""
" """wuvcnc"uk "¦iqfpkg"¦"£9"0"

28" ¥CUCF["QEJTQP["F¥KGF¥KEVYC"MWNVWTQYGIQ"K"¥CD[VM̌Y"QTC¥"F̌DT"MWNVWT["
YUŘ E¥GUPGL<""
" """wuvcnc"uk "¦iqfpkg"¦"£:"0"
Y[OCICPKC"Y[PKMCL EG"¥"RQVT¥GD"MU¥VC VQYCPKC"RT¥GUVT¥GPK"RWDNKE¥P[EJ<"
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"qdkgmvÂy"oc gl"
ctejkvgmvwt{"

â""""fqrwu¦e¦c"uk "qdkgmv{"oc gl"
ctejkvgmvwt{"¦yk ¦cpg"¦"twejgo"mq qy{o."
rkgu¦{o"k"tqygtqy{o0"

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"pq pkmÂy"tgmncoqy{ej" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"v{oe¦cuqy{ej"qdkgmvÂy"
wu wiqyq/jcpfnqy{ej"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"wt¦ f¦g "vgejpke¦p{ej" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"¦kgngpk" â""""pkg"wuvcnc"uk ."

29"

â""""qmtg ngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."fqrwu¦e¦g "
k"qitcpke¦g "y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""¦cmc¦wlg"uk "wokgu¦e¦cpkc"tgmnco"
ykgnmqicdct{vqy{ej.""
"â""""fqrwu¦e¦c"uk "nqmcnk¦cel "
v{oe¦cuqy{ej"uvqkum"jcpfnqy{ej"rq"
w¦iqfpkgpkw"¦"¦ct¦ fe "ftqik0"

ITCPKEG"K"URQUQD["¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"NWD"QDKGMV̌Y"RQFNGICL E[EJ"
QEJTQPKG."C"VCM G"PCTC QP[EJ"PC"PKGDG¥RKGE¥G UVYQ"RQYQF¥K"QTC¥"
¥CITQ QP[EJ"QUWYCPKGO"UK "OCU"¥KGOP[EJ"

2:"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"
U¥E¥GǏ QYG"¥CUCF["K"YCTWPMK"UECNCPKC"K"RQF¥KC W"PKGTWEJQOQ EK"QDL V[EJ"
RNCPGO"OKGLUEQY[O"
â""""pkg"wuvcnc"uk 0"
â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"u¦gtqmq "htqpvÂy"
f¦kc gm"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"rqykgt¦ejpkc"f¦kc gm" â""""pkg"wuvcnc"uk ."

2;"

â""""m v"rq q gpkc"itcpke"f¦kc gm"y"uvquwpmw"fq"rcuc"
ftqiqygiq"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"

¥CUCF["OQFGTPK¥CELK."TQ¥DWFQY["K"DWFQY["U[UVGǑY"MQOWPKMCELK"
K"KPHTCUVTWMVWT["VGEJPKE¥PGL"
â""""wm cf"mqowpkmce{lp{"k"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"
vgejpke¦pgl."rctcogvt{."mncu{hkmcelc"wnke"k"kpp{ej"
u¦ncmÂy"mqowpkmce{lp{ej"

â""""qdqyk ¦wl "¦crku{"£36."

â""""yctwpmk"rqyk ¦c "wm cfw"mqowpkmce{lpgiq"
k"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"¦"wm cfgo"
¦gyp vt¦p{o"

â""""qdqyk ¦wl "¦crku{"£36."

32"

â""""yumc pkmk"y"¦cmtgukg"mqowpkmcelk"k"ukgek"
kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"

â""""qdqyk ¦wl "¦crku{"£360"

URQǓD"K"VGTOKP"V[OE¥CUQYGIQ"¥CIQURQFCTQYCPKC."WT¥ F¥CPKC"K"W [VMQYCPKC"
VGTGP̌Y"

33"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"
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mctvc"vgtgpw"pwogt<"32"
PRZEZNACZENIE:""

12.ZL""
23"

RQYKGT¥EJPKC<"2.268"jc"

"
Teren"lasu""

RCTCOGVT["K"YUMC PKMK"MU¥VC VQYCPKC"¥CDWFQY["QTC¥"¥CIQURQFCTQYCPKC"
VGTGPW<"
â""""nkpkc"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""ykgnmq ek"rqykgt¦ejpk"¦cdwfqy{"y"uvquwpmw"fq"
rqykgt¦ejpk"f¦kc mk"nwd"vgtgpw"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

â""""rqykgt¦ejpkc"dkqnqike¦pkg"e¦{ppc" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""icdct{v{"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""y{uqmq ek"rtqlgmvqycpgl"¦cdwfqy{" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""igqogvtkc."y{mq e¦gpkg"fcejw" â""""pkg"wuvcnc"uk ."

24"

â""""¦cdwfqyc"pc"itcpke{"f¦kc mk" â""""pkg"wuvcnc"uk 0"
U¥E¥GǏNPG"YCTWPMK"¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"QTC¥"QITCPKE¥GPKC"Y"KEJ"
W [VMQYCPKW."Y"V[O"¥CMC¥"¥CDWFQY["

25"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"
¥CUCF["QEJTQP["K"MU¥VC VQYCPKC" CFW"RT¥GUVT¥GPPGIQ<"
â""""vgtgp"pkg¦ciqurqfctqycp{."
â""""gngogpv{"¦ciqurqfctqycpkc"rt¦guvt¦gppgiq."mvÂtg"
y{ocicl "qejtqp{"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

â""""egej{"gngogpvÂy"¦ciqurqfctqycpkc"rt¦guvt¦gppgiq."
mvÂtg"y{ocicl "wmu¦vc vqycpkc"nwd"tgycnqt{¦celk"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

26"

â""""qmtg ngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."fqrwu¦e¦g "
k"qitcpke¦g "y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""fqrwu¦e¦c"uk "nqmcnk¦cel "
ek iÂy"rkgu¦{ej"k"tqygtqy{ej."

27" ¥CUCF["QEJTQP[" TQFQYKUMC."RT¥[TQF["K"MTCLQDTC¥W"MWNVWTQYGIQ<""
" """vgtgp{"ng pg"rqfngicl "qejtqpkg"¦iqfpkg"¦"wuvcy "q"ncucej"k"wuvcy "q"qejtqpkg"
itwpvÂy"tqnp{ej"k"ng p{ej."

28" ¥CUCF["QEJTQP["F¥KGF¥KEVYC"MWNVWTQYGIQ"K"¥CD[VM̌Y"QTC¥"F̌DT"MWNVWT["
YUŘ E¥GUPGL<""
" """wuvcnc"uk "¦iqfpkg"¦"£:"0"
Y[OCICPKC"Y[PKMCL EG"¥"RQVT¥GD"MU¥VC VQYCPKC"RT¥GUVT¥GPK"RWDNKE¥P[EJ<"
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"qdkgmvÂy"oc gl"ctejkvgmvwt{" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"pq pkmÂy"tgmncoqy{ej" â""""¦cmc¦"wokgu¦e¦cpkc"

pq pkmÂy"tgmncoqy{ej."
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"v{oe¦cuqy{ej"qdkgmvÂy"
wu wiqyq/jcpfnqy{ej"

â""""¦cmc¦"wokgu¦e¦cpkc"
v{oe¦cuqy{ej"qdkgmvÂy"
wu wiqy{ej."

â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"wt¦ f¦g "vgejpke¦p{ej" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""¦cucf{"wokgu¦e¦cpkc"¦kgngpk" â""""pkg"wuvcnc"uk ."

29"

â""""qmtg ngpkg"pcmc¦Ây."¦cmc¦Ây."fqrwu¦e¦g "
k"qitcpke¦g "y"¦ciqurqfctqycpkw"vgtgpÂy"

â""""pkg"wuvcnc"uk ."

ITCPKEG"K"URQUQD["¥CIQURQFCTQYCPKC"VGTGP̌Y"NWD"QDKGMV̌Y"
RQFNGICL E[EJ"QEJTQPKG."C"VCM G"PCTC QP[EJ"PC"PKGDG¥RKGE¥G UVYQ"
RQYQF¥K"QTC¥"¥CITQ QP[EJ"QUWYCPKGO"UK "OCU"¥KGOP[EJ"

2:"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"
U¥E¥GǏ QYG"¥CUCF["K"YCTWPMK"UECNCPKC"K"RQF¥KC W"PKGTWEJQOQ EK"
QDL V[EJ"RNCPGO"OKGLUEQY[O"
â""""pkg"wuvcnc"uk 0"
â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"u¦gtqmq "htqpvÂy"f¦kc gm" â""""pkg"wuvcnc"uk ."
â""""okpkocnpc1ocmu{ocnpc"rqykgt¦ejpkc"f¦kc gm" â""""pkg"wuvcnc"uk ."

2;"

â""""m v"rq q gpkc"itcpke"f¦kc gm"y"uvquwpmw"fq"rcuc"
ftqiqygiq"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"
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¥CUCF["OQFGTPK¥CELK."TQ¥DWFQY["K"DWFQY["U[UVGǑY"MQOWPKMCELK"
K"KPHTCUVTWMVWT["VGEJPKE¥PGL"
â""""wm cf"mqowpkmce{lp{"k"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl."
rctcogvt{."mncu{hkmcelc"wnke"k"kpp{ej"u¦ncmÂy"
mqowpkmce{lp{ej"

â""""qdqyk ¦wl "¦crku{"£36."

â""""yctwpmk"rqyk ¦c "wm cfw"mqowpkmce{lpgiq"k"ukgek"
kphtcuvtwmvwt{"vgejpke¦pgl"¦"wm cfgo"¦gyp vt¦p{o"

â""""qdqyk ¦wl "¦crku{"£36."

32"

â""""yumc pkmk"y"¦cmtgukg"mqowpkmcelk"k"ukgek"kphtcuvtwmvwt{"
vgejpke¦pgl"

â""""qdqyk ¦wl "¦crku{"£360"

URQǓD"K"VGTOKP"V[OE¥CUQYGIQ"¥CIQURQFCTQYCPKC."WT¥ F¥CPKC"
K"W [VMQYCPKC"VGTGP̌Y"

33"

â""""pkg"wuvcnc"uk 0"
"

Rozdział IV
Ustalenia końcowe

§ 19

  W granicach objętych niniejszym planem tracą moc 
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Kościuszki” uchwalonego uchwałą Rady 
Miejskiej w Słupsku Nr LXIII/869/06 z dnia 25 października 

2006 roku.

§ 20

  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Słupska.

§ 21

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Po-
morskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku

Zdzisław Sołowin
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N0R0" U[ODQN"VGTGPW" QRKU"KPYGUV[ELK
23" 24050MU" Dwfqyc"rctmkpiw"qiÂnpqfquv rpgiq"*"2.7jc+"ytc¦"

¦"kphtcuvtwmvwt "vgejpke¦p <"q ykgvngpkg."mcpcnk¦celc"fgu¦e¦qyc.
24" 2:0;0MF¥" Dwfqyc"ftqik"rwdnke¦pgl"¦dkqte¦gl"*3.8;"jc+.
25" Kphtcuvtwmvwtc"

vgejpke¦pc"rt¦{"ftqf¦g"
q ykgvngpkg"¦gyp vt¦pg"wnke"."

"ukg "gngmvtqgpgtigv{e¦pc."yqfqek iqyc."
"qtc¦"mcpcnk¦celc"fgu¦e¦qyc"k"ucpkvctpc.

"

Załącznik nr 2
do uchwały nr X/103/11
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 25 maja 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISA-

NYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUK-

TURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁAS-

NYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA.

§ 1

  Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zaliczone 

Poz. 2324, 2325

do zadań własnych gminy, zapisane w niniejszym planie 
obejmują:

§ 2

  Zadania wymienione w § 1 będą inansowane z budżetu 
Gminy Miejskiej Słupsk z zachowaniem przepisów ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o inansach publicznych (Dz. 

U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). Istnieją możliwości ubiegania się o doinansowanie inwestycji ze środków 
NFOSiGW, WFOSiGW oraz funduszy strukturalnych UE.

2325

 UCHWAŁA Nr XI/127/11
Rady Miejskiej w Słupsku

 z dnia 29 czerwca 2011 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego „Park Kultury” w Słupsku.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, 
poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 
80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; 
Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 
1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 
r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 
2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 
52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 
i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 
21, poz. 113) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 
2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 
2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 
1413, z 2010 Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 
675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, 
Nr 155, poz. 1043, z 2011r. Nr 32, poz. 159) Rada Miejska 
w Słupsku uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

  Stosownie do uchwały Nr XLIV/677/09 Rady Miejskiej 
w Słupsku z dnia 28 października 2009 roku w sprawie 
przystąpienia do opracowania miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego na terenie wyznaczonym 

ulicami Szymanowskiego, Lutosławskiego i Zamkową w 
Słupsku oraz rzeką Słupią, uchwala się miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego „Park Kultury” w 
granicach opracowania oznaczonych na rysunku planu 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustalenia planu wymienionego w § 1 są zgodne z 
ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Słupska.

2. Do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu 
wpłynęła uwaga rozpatrzona pozytywnie.

§ 3

  Integralną część uchwały stanowią:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu, wyrys ze studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego,

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich inansowania.

§ 4

1. Obszar planu obejmuje teren, wydzielony liniami roz-
graniczającymi – zgodnie z rysunkiem planu.

2. Wszystkie określenia zdeiniowane w planie należy rozu-
mieć zgodnie z podaną deinicją, niezależnie od miejsca 
zastosowania w ustaleniach planu. W przypadku pozo-
stałych określeń użytych, a niezdeiniowanych w planie, 
obowiązują deinicje z aktów prawnych obowiązujących 
w dniu uchwalania planu.

3. Wyjaśnienie określeń i pojęć użytych w niniejszym 
planie:


