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UCHWAIA NR VI/55/11 

 RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH 

 z dnia 24 maja 2011 r. 

zmieniająca uchwaJę Rady Miejskiej w Dobrzanach Nr XXII/219/09 z dnia 13 lutego 2009 r. 

w s”rawie górnych stawek o”Jat za usJugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania od”adów 
komunalnych `wiadczone ”rzez ”odmioty ”osiadające zezwolenie. 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrze`nia 1996 r. o utrzymaniu czysto`ci i ”orząd—u 

w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r. Nr 223, 

poz. 1464; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. 

Nr 47, poz. 278, oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13), Rada Miejska w Dobrzanach uchwala, co nastę”u–e: 

§ 1. W uchwale Nr XXII/219/09 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie 

górnych stawe— o”Jat za usJugi w zakresie usuwania i uniesz—odliwiana od”adów —omunalnych `wiadczone 

”rzez ”odmioty ”osiada–ące zezwolenie, w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ｭ1) za o”równienie i wywóz na 
wysy”is—o staJe 1 pojemnika o ”o–emno`ci 110 litrów z terenu miasta i gminy Dobrzany - 11,00 zJ bruttoｬ. 

§ 2. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi Śobrzan. 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym Wo–ewódz-

twa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodnicząca Rady Mie–s—ie–  
 

Halina Zalewska 
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UCHWAIA NR XI/120/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE 

 z dnia 21 czerwca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ｭMonte Cassino - 

FaJataｬ w Koszalinie. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880; z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; 

z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 

Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159) Rada Miejska w Koszalinie uchwa-

la, co nastę”u–e: 

RozdziaJ ń 

USTALENIA WSTĘPNś 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr LII/611/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany mie–scowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego w obszarze 

zawartym między ulicami: FaJata, Monte Cassino, Pilec—iego, PiJsuds—iego i Orląt Lwows—ich, ”o stwier-

dzeniu zgodno`ci ze Studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Kosza-

lina ”rzy–ętym uchwaJą Nr LVII/666/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 7 wrze`nia 2010 r., uchwala 

się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ｭMonte Cassino - FaJataｬ w Koszalinie, 

w dalsze– czę`ci uchwaJy zwany ｭplanemｬ. 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 59,26 ha, —tórego granice zostaJy o—re`lone na rysun—u ”lanu. 
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3. Przedmiotem planu jest o—re`lenie s”osobu zagos”odarowania i zabudowy terenów ”rzeznaczo-

nych ”od zabudowę miesz—aniową i usJugową, zieleL urządzoną, w tym ”ar—ową i towarzyszącą obiek-

tom budowlanym, —omuni—ac–ę oraz obie—ty i urządzenia infrastru—tury techniczne–. 

4. Integralnymi czę`ciami ninie–sze– uchwaJy są: 

1) zaJączni— nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000, arkusz nr 1 i arkusz nr 2; 

2) zaJączni— nr 2 - wyrys ze Studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego mia-

sta Koszalina; 

3) zaJączni— nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego; 

4) zaJączni— nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

—tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania. 

§ 2. Ile—roć w uchwale jest mowa o: 

1) terenie elementarnym - nalewy ”rzez to rozumieć teren wyznaczony liniami rozgranicza–ącymi i ozna-

czony indywidualnym symbolem cyfrowo-literowym, dla —tórego sformuJowano –ednolite zapisy usta-

leL szczegóJowych; 
2) liniach rozgranicza–ących - nalewy ”rzez to rozumieć linie rozgranicza–ące tereny elementarne, —tórych 

”oJowenie nalewy o—re`lać ”o”rzez odczyt z rysunku planu w osi szero—o`ci tych linii; 
3) linii zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć linię wyznaczoną na rysun—u ”lanu, —tóra ogranicza obszar 

usytuowania obie—tów budowlanych, z wyJączeniem urządzeL infrastru—tury techniczne– oraz obiek-

tów maJe– archite—tury, ”rzy czym: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy dopuszcza odsunięcie zabudowy od linii oraz –e– ”rze—roczenie 

zgodnie z lit. c, 

b) obowiązu–ąca linia zabudowy na—azu–e sytuować budyn—i bez”o`rednio zewnętrzną ”rzegrodą 
budowlaną ”rzy linii, z do”uszczeniem us—o—ów zabudowy nie ”rze—racza–ących 30% dJugo`ci 
elewacji oraz dopuszczeniem jej przekroczenia zgodnie z lit. c, 

c) linie zabudowy nie dotyczą ”odziemnych czę`ci budyn—ów, zna–du–ących się caJ—owicie ”oniwe– 
”oziomu urządzonego terenu oraz do”uszcza–ą wysunięcie ”oza linię: 
- o—a”ów i gzymsów na odlegJo`ć nie wię—szą niw 0,5 m, 

- bal—onów, wy—uszy, tarasów, ”ochylni i schodów zewnętrznych na odlegJo`ć nie wię—szą niw 
1,5 m, 

- ocie”leL elewac–i budyn—ów remontowanych, 

d) na—azu–e się zachować istnie–ącą linię zabudowy - wyznaczoną ”rzez istnie–ący budyne— od stro-

ny elewacji frontowej, z dopuszczeniem jej przekroczenia zgodnie z lit. c; 

4) wyso—o`ci zabudowy ｧ nalewy ”rzez to rozumieć wyso—o`ć zabudowy ”odaną w metrach, liczoną od 
”oziomu terenu ”rzy na–niwszym we–`ciu do budyn—u do na–wywszego mie–sca na ”rze—ryciu obiektu, 

z wyJączeniem —ominów, masztów, urządzeL technicznych; 
5) powierzchni zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć ”owierzchnię terenu za–ętą ”rzez budyn—i w stanie 

wy—oLczonym; ”owierzchnia zabudowy –est wyznaczona ”rzez rzut zewnętrznych —rawędzi budynku 

na ”owierzchnię terenu i nie wlicza się do nie–: 
a) ”owierzchni obie—tów budowlanych i ich czę`ci nie wysta–ących ”onad ”owierzchnię terenu, 
b) ”owierzchni elementów, ta—ich –a— schody zewnętrzne, dasz—i, mar—izy, o—a”y dachowe; 

6) zabudowie usJugowe– - nalewy ”rzez to rozumieć zabudowę sJuwącą ”rowadzeniu dziaJalno`ci związa-

nej z obsJugą ludno`ci lub ”odmiotów gos”odarczych, nie związaną z wytwarzaniem ”rodu—tów me-

todami ”rzemysJowymi; 
7) poddaszu - nalewy ”rzez to rozumieć ”rzestrzeL zawartą ”omiędzy ”osadz—ą stro”u i s”odnią ”Jasz-

czyzną ”oJaci dachowe–, ”rzy ma—symalne– do”uszczone– wyso—o`ci `cian—i —olan—owe– 1,5 m nad 

”osadz—ą; 
8) dachu ”Jas—im - nalewy ”rzez to rozumieć dach o —ącie nachylenia ”oJaci dachowych do ”Jaszczyzny 

”oziome– mnie–szym niw 22°; 
9) dachu spadzistym - nalewy ”rzez to rozumieć dach symetryczny, w —tórym —ąt nachylenia ”oJaci da-

chowych do ”Jaszczyzny ”oziome– mie`ci się w ”rzedziale od 22° do 60°; 
10) liczbie kondygnacji - nalewy ”rzez to rozumieć liczbę —ondygnac–i nadziemnych budyn—u; 
11) ”rzeznaczeniu uzu”eJnia–ącym - nalewy ”rzez to rozumieć zagos”odarowanie i zabudowę za–mu–ące do 

20% ”owierzchni dziaJ—i ”od fun—c–e do”uszczone, ws—azane w ustaleniach szczegóJowych. 
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RozdziaJ 2 

USTALśNIA OGÓLNś 

§ 3. W za—resie ”odstawowego ”rzeznaczenia terenów elementarnych ustala się: 

1) Tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usJugowe–: 
a) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usJugowe–, 
c) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

d) MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usJugowe–, 
e) MZ - tereny zabudowy zamieszkania zbiorowego. 

2) Tereny zabudowy usJugowe–: 
a) U - tereny zabudowy usJugowe–, 
b) UKs - tereny usJug sa—ralnych, 
c) UZ - tereny usJug o”ie—i zdrowotne–, s”oJeczne–, 
d) UO - tereny usJug o`wiaty, 
e) US - tereny usJug s”ortu i rekreacji, 

f) KSp - teren usJug innych - komunikacji i stacji paliw. 

3) Tereny zieleni urządzone–: 
a) ZP - tereny zieleni parkowej, 

b) ZP/KP - teren zieleni urządzone– oraz mie–sc ”osto–owych dla samochodów osobowych. 
4) Tereny komunikacji i infrastruktury technicznej: 

a) KDG - tereny drogi ”ubliczne– —lasy gJówne–, 
b) KDL - tereny drogi publicznej klasy lokalnej, 

c) KDD - tereny drogi publicznej klasy dojazdowej, 

d) KDW - tereny drogi wewnętrzne– ogólnodostę”ne–, 
e) KX - tereny ciągu ”ieszego, 
f) E - tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, 

g) KDZ - tereny drogi publicznej klasy zbiorczej. 

§ 4. W zakresie zasad ochrony i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzennego ustala się: 

1) ma—symalne wyso—o`ci o—re`lone w ustaleniach szczegóJowych nie dotyczą obie—tów i urządzeL 
infrastruktury technicznej; 

2) nakaz lokalizowania zabudowy towarzyszące– - garawy, budyn—ów gos”odarczych - w gJębi dziaJ—i; 
3) na—az stosowania ta—ie– same– —olorysty—i dla wszyst—ich budyn—ów zlo—alizowanych na te– same– dziaJce; 
4) nakaz zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy usJugowe– w s”osób umowliwia–ący bez—o-

lizyjne korzystanie z nich ”rzez osoby nie”eJnos”rawne; 
5) obiekty realizowane w ramach ”rzeznaczenia uzu”eJnia–ącego nie mogą być uciąwliwe dla fun—c–i ”od-

stawowej, a ”owierzchnia budyn—u lub –ego czę`ci ”od nie ”rzeznaczona nie mowe ”rze—roczyć 40% 
”ow. uwyt—owe– wszyst—ich budyn—ów; 

6) wszel—ie niezbędne, dla ”rawidJowego fun—c–onowania obszaru i miasta, obiekty i urządzenia, a w szcze-

gólno`ci: infrastru—turę techniczną, zieleL, ciągi —omuni—acy–ne, mowna realizować na —awdym terenie 
elementarnym, w ramach ”rzeznaczenia uzu”eJnia–ącego, w s”osób nie —olidu–ący z innymi ustale-

niami planu i ”rze”isami odrębnymi oraz zasadami ws”óJwycia s”oJecznego; 
7) w zakresie lokalizacji reklamy: 

a) za—az lo—alizowania wolnosto–ących no`ni—ów re—lam z wyJączeniem sJu”ów re—lamowych - do-

”uszcza się sJu”y re—lamowe o `rednicy nie wię—sze– niw 1,5 m i wyso—o`ci nie wię—sze– niw 3 m, 

b) zakaz instalowania tablic informacyjnych i reklam na ogrodzeniach i sJu”ach o`wietleniowych, 
c) do”uszcza się re—lamy dotyczące ”rowadzone– dziaJalno`ci na terenie dziaJ—i lub zes”oJu dziaJe—, 

do —tóre– inwestor ”osiada tytuJ ”rawny, 
d) do”uszcza się re—lamy lo—alizowane w —ondygnac–ach ”arteru, ”rzy czym nie mogą ”rzysJaniać 

otworów o—iennych i detalu architektonicznego, oraz muszą być dostosowane formą, stylem oraz 
proporcjami do kompozycji i detalu elewacji, 

e) na terenach ”oJowonych w strefach ochrony konserwatorskiej ｭAｬ i ｭBｬ ustala się re—lamę wy-

Jącznie w formie wy”u—Jego liternictwa umieszczanego na elewac–i zabudowy lub tablic (szyldów) 
reklamowych, w tym semaforowych mocowanych do elewacji, o ”owierzchni nie wię—sze– niw 
1,2 m². 

§ 5. W zakresie zasad i warun—ów ”odziaJu na dziaJ—i budowlane ustala się: 

1) ograniczenia wiel—o`ci ”owierzchni dziaJ—i budowlane– nie dotyczą wydzieleL ”od urządzenia infra-

struktury technicznej i drogi wewnętrzne oraz wydzieleL w celach o—re`lonych ”rze”isami odrębnymi; 
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2) za—az ”odziaJu terenów dróg. 

§ 6. 1. W za—resie —sztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych wyznacza się nastę”u–ące obszary: 

1) tereny dróg ”ublicznych oznaczone symbolami: 01KŚG, 02KŚź, 03KŚź, 04KŚL, 05KŚL, 06KŚL, 
07KDD, 08KDD, 09KDD, 10KDD,11KDD,12KDD, 13KDD; 

2) tereny ogólnodostę”nych dróg wewnętrznych oznaczone symbolami: 14KŚW, 15KŚW, 16KŚW, 
17KDW, 18KDW, 19KDW, 20KDW, 21KDW, 22KDW; 

3) tereny zieleni parkowej oznaczone symbolami: 08ZP, 44ZP; 

4) tereny zieleni urządzone– oraz mie–sc ”osto–owych oznaczone symbolami: 35źP/KP, 45źP/KP, 50źP/KP. 

2. Śla obszarów ”rzestrzeni ”ublicznych zasady umieszczania re—lam o—re`la § 4 pkt 9, lokalizacje 

obie—tów maJe– archite—tury oraz urządzeL technicznych i zieleni zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi. 

§ 7. W za—resie tymczasowego uwyt—owania terenu do”uszcza się, do czasu –ego zagos”odarowania 

i zabudowy zgodnie z ustaleniami planu, dotychczasowe uwyt—owanie terenu i istnie–ących obie—tów bu-

dowlanych - bez mowliwo`ci ich rozbudowy i przebudowy. 

§ 8. Ustalenia w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: 

1) Na terenie 9U, zna–du–e się zabyte—-willa ”rzy ulicy Józefa PiJsuds—iego 53, oznaczony na rysunku 

”lanu, w”isany do re–estru zabyt—ów, dla —tórego obowiązu–ą ”rze”isy odrębne. 
2) źabyt—i nieruchome, zna–du–ące się w wo–ewódz—ie– ewidenc–i zabyt—ów oraz wyznaczone ”rzez ”re-

zydenta miasta w porozumieniu z wo–ewódz—im —onserwatorem zabyt—ów, oznaczone na rysun—u 
planu i u–ęte w ”oniwsze– tabeli, są chronione ustaleniami ninie–szego ”lanu 
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3) Wyznacza się strefę ｭAｬ `cisJe– ochrony —onserwators—ie–, —tóre– granice ”o—azano na rysun—u ”lanu 

i dla —tóre– ustala się: 

a) istnie–ące linie zabudowy do zachowania i odtworzenia, 

b) dostosowania zabudowy noworealizowane– oraz zabudowy bez warto`ci —ulturowych do histo-

rycznej kompozycji urbanistycznej i archite—toniczne– zes”oJu budowlanego ob–ętego strefą, 
w granicach —tóre– będzie lub jest zlokalizowana, 

c) dla zabyt—ów, ”o—azanych na rysun—u ”lanu, obowiązu–ą ustalenia pkt 5, 

d) zachowanie obsadzeL ale–owych, z —oniecznym —ontrolowanym uzu”eJnieniem ubyt—ów w drze-

wostanie, na terenie 02KŚź wzdJuw terenu 08U, 
e) utrzymanie zieleni urządzone– oraz w”rowadzenie obie—tów maJe– archite—tury, stylizowane– na 

”odstawie materiaJów i—onograficznych, na terenie 02KŚź wzdJuw terenu 15 MW/U, 

f) za—az ”odziaJu terenu na dziaJ—i budowlane. 
4) Wyznacza się strefę ｭBｬ czę`ciowe– ochrony —onserwators—ie–, —tóre– granice ”o—azano na rysun—u 

planu i dla —tóre– ustala się: 
a) dla obie—tów zabyt—owych, ”o—azanych na rysun—u ”lanu, obowiązu–ą ustalenia pkt 6, 

b) zachowanie obsadzeL ale–owych na terenie 04KŚL oraz na terenie 08 KŚŚ, 
c) za—az ”odziaJu terenu, z wyJączeniem ”odziaJów do”uszczonym w ustaleniach szczegóJowych, 
d) dopuszczenie zmiany funkcji zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi, 
e) ”rzy obie—tach zabyt—owych, oznaczonych na rysun—u ”lanu, na—az stosowania ogrodzeL awuro-

wych nawiązu–ących formą i detalem do ogrodzeL historycznych w oparciu o materiaJ i—onogra-

ficzny; za—az stosowania ”refabry—atów betonowych. 
5) Śla zabyt—ów, ”o—azanych na rysun—u ”lanu i wymienionych w tabeli w pkt 2, ”oJowonych w strefie 

ｭAｬ, ustala się: 
a) zakaz rozbudowy i nadbudowy budynku, z wyJączeniem do”uszczeL o—re`lonych w ustaleniach 

szczegóJowych i odtworzeL nieistnie–ących czę`ci budyn—u w oparciu o materiaJ i—onograficzny, 
b) nakaz zachowania geometrii i formy dachu oraz rodzaju pokrycia, w przypadku zachowania po-

krycia historycznego; w ”rzy”ad—u remontu odtworzyć ”o—rycie historyczne, 
c) zabrania się stosowania nastę”u–ących ”o—ryć dachowych na dachach stromych: ”a”y, blachy 

faliste–, blachy tra”ezowe– oraz na elewac–ach materiaJów wy—oLczeniowych ty”u ｭsidingｬ, 
d) do”uszcza się ”rzebudowę wewnątrz obie—tu, ”rzy czym za—azu–e się stawiania `ciane— —olan-

—owych ”rzy ada”tac–i ”oddaszy na uwyt—owe; do”uszcza się wyJącznie o—na ”oJaciowe, 
e) za—az dobudowywania bal—onów, wy—uszy i loggii, z wyJączeniem do”uszczeL o—re`lonych w usta-

leniach szczegóJowych i odtworzeL w oparciu o materiaJ i—onograficzny, 
f) zakaz wykuwania w elewac–ach nowych otworów o—iennych i drzwiowych oraz zmiany ich wiel-

—o`ci, ”ro”orc–i oraz ”ierwotnych ”odziaJów stolar—i o—ienne–, 
g) na—az ”rzywrócenia wiel—o`ci, ”ro”orc–i oraz ”ierwotnych ”odziaJów stolar—i o—ienne– w przypad-

—u ”od–ęcia ”rac remontowych ”rzy elewac–i, 
h) za—az zewnętrznego ocie”lania budyn—ów, z wyJączeniem ws—azanych w ustaleniach szczegóJowych, 
i) dla zabudowy wolnosto–ące– na—az stosowania ogrodzeL awurowych, nawiązu–ących formą i deta-

lem do ogrodzeL historycznych w oparciu o materiaJ i—onograficzny, za—az stosowania ”refabry-

—atów betonowych, 
j) zakaz lokalizowania anten satelitarnych na dachach i elewacjach frontowych oraz bocznych. 

6) Śla zabyt—ów, ”o—azanych na rysun—u ”lanu i wymienionych w tabeli w pkt 2, ”oJowonych ”oza strefą 

ｭAｬ `cisJe– ochrony —onserwators—ie–, ustala się: 
a) na—az zachowania wyso—o`ci budyn—u i kontynuacji formy dachu oraz rodzaju jego historycznego 

pokrycia, 

b) za—az naruszania symetrii oraz zmiany —ąta nachylenia gJównych ”oJaci dachowych, 
c) do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę obie—tu, ”rzy czym za—azu–e się stawiania `ciane— —olan-

—owych ”rzy ada”tac–i ”oddaszy na uwyt—owe, do”uszcza się o—na ”oJaciowe, 
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d) za—az dobudowywania bal—onów, wy—uszy i loggii od strony elewacji frontowej oraz elewacji 

bocznych, z wyJączeniem otworzeL udo—umentowanych materiaJem i—onograficznym, 
e) zakaz wykuwania w elewac–ach frontowych nowych otworów o—iennych i drzwiowych oraz 

zmiany ich wiel—o`ci i proporcji, 

f) za—az zewnętrznego ocie”lania budyn—ów, z wyJączeniem ws—azanych w ustaleniach szczegóJowych, 
g) zakaz lokalizowania anten satelitarnych na dachach i elewacjach frontowych. 

§ 9. W zakresie zasad ochrony `rodowis—a i ”rzyrody ustala się: 

1) źa—az lo—alizowania ”rzedsięwzięć zaliczonych do mogących zawsze znacząco oddziaJywać na `ro-

dowis—o, o—re`lonych na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, za wy–ąt—iem dróg oraz obie—tów i urzą-
dzeL infrastru—tury techniczne–. 

2) źa—az ”rze—raczania standardów –a—o`ci `rodowis—a ”oza granice dziaJ—i, do —tóre– inwestor ”osiada 
tytuJ ”rawny. 

3) Tereny ”odlega–ące ochronie ”rzed haJasem, w rozumieniu ”rze”isów ustawy Prawo ochrony `rodowis—a: 
a) tereny mieszkaniowe - oznaczone symbolem ｭMNｬ zabudowy jednorodzinnej i oznaczone symbolem 

ｭMWｬ zabudowy wielorodzinnej, 

b) tereny zabudowy związane– z pobytem dzieci i mJodziewy - oznaczone symbolem ｭUOｬ tereny sz—óJ, 
c) tereny zabudowy zamieszkania zbiorowego ｧ oznaczone symbolem ｭMZｬ, 
d) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - oznaczone symbolem ｭ44ZPｬ i ｭ08ZPｬ tereny zieleni parkowej, 

e) tereny mieszkaniowo-usJugowe - oznaczone symbolami: MW/U tereny zabudowy wielorodzinnej 

i usJug, MN/U tereny zabudowy –ednorodzinne– i usJug, 03UKs,13 UKs i 39U tereny zabudowy 

usJugowe– z do”uszczoną fun—c–ą miesz—aniową. 
4) Nakaz zachowania na terenie ｭ11MNｬ grupy drzew o wymiarach pomnikowych - 4 modrzewie euro-

pejskie, o obwodzie ok. 340 cm - oznaczonej na rysunku planu symbolem Pp1, proponowanych do 

ob–ęcia ochroną –a—o ”omni—i ”rzyrody. 
5) W stosun—u do obie—tów, o —tórych mowa w pkt 4, do czasu ob–ęcia ich ochroną, ustala się: 

a) zakaz niszczenia lub uszkadzania drzew, 

b) za—az wznoszenia obie—tów budowlanych w zasięgu —orony drzew, 

c) zakaz zanieczyszczania terenu i gleby w zasięgu —orony drzew, 

d) za—az umieszczania tablic, na”isów i zna—ów. 

6) W granicach ”lanu wystę”u–ą ”omni—i ”rzyrody owywione–, ob–ęte ochrona ”rawną na ”odstawie 
”rze”isów odrębnych, oznaczone na rysun—u ”lanu i wymienione w ”oniwszej tabeli: 

Symbol  Obiekt  Lokalizacja  Podstawa prawna 

P1 buk zwyczajny odm. 

czerwonolistna 

teren 9U  

 ul. PiJsuds—iego, dziaJ—a nr 62 

Roz”orządzenie Wo–ewody KoszaliLs—iego 
nr 7/92 z dnia 8 wrze`nia 1992 r. 

P2 topola szara teren 12KDD  

 ul. S”ortowa, dziaJ—a nr 32/3 

UchwaJa Nr V/67/2003 Rady Miejskiej 

w Koszalinie z dnia 21 lutego 2003 r. 

P3 lipa szerokolistna teren 02KDZ  

 w pasie drogowym, 

ul. PiJsuds—iego, dziaJ—a nr 3/3 

UchwaJa Nr V/67/2003 Rady Miejskiej 

w Koszalinie z dnia 21 lutego 2003 r. 

§ 10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu —omuni—ac–i oraz zasad obsJugi 
—omuni—acy–ne– ustala się: 

1) Śostę”no`ć obszaru ob–ętego ”lanem z dróg ”ublicznych —las zbiorcze– i lo—alne–, dowiązanych do 
systemu komunikacyjnego miasta i regionu ”o”rzez drogę gJówną, oznaczoną na rysun—u ”lanu sym-

bolem 01KŚG, oraz ulice zna–du–ące się ”oza ”lanem: Orląt Lwows—ich, Monte Cassino, Pilec—iego. 
2) Podstawowy u—Jad —omuni—acy–ny obszaru ”lanu tworzą drogi ”ubliczne: 

a) klasy zbiorczej oznaczone symbolami 02KDZ i 03KDZ, 

b) klasy lokalnej oznaczone symbolami 04KDL, 05KDL, 06KDL. 

3) Uzu”eJnieniem u—Jadu ”odstawowego są ”ubliczne drogi do–azdowe oraz ogólnodostę”ne drogi we-

wnętrzne, za”ewnia–ące do–azd do ”oszczególnym terenów i dziaJe—, oznaczone odpowiednio symbolami: 

a) drogi dojazdowe: 07KDD, 08KDD, 09KDD, 10KDD,11KDD,12KDD, 13KDD, 

b) ogólnodostę”ne drogi wewnętrzne: 14KŚW, 15KŚW, 16KŚW, 17KŚW, 18KŚW, 19KŚW, 20KŚW, 
21KDW, 22KDW. 

4) Na terenach dróg ”ublicznych i innych ciągów —omuni—acy–nych do”uszcza się lo—alizac–e obie—tów 
oraz urządzeL infrastru—tury, —tóre nie są związane z obsJugą dróg i ulic oraz nie —olidu–ą z ich prze-

znaczeniem. 

5) Uzu”eJnia–ącą sieć dostę”u —omuni—acy–nego do ”oszczególnych dziaJe— stanowić mogą ciągi —omu-

nikacyjne, w tym drogi wewnętrzne, ciągi ”ieszo-jezdne i ”iesze, —tórych lo—alizac–ę do”uszcza się 
zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, w ramach ”rzeznaczenia uzu”eJnia–ącego. 
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6) Budowa, w tym rozbudowa i nadbudowa, obiektu budowlanego oraz zmiana przeznaczenia wymaga 

zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc postojowych w granicach inwestyc–i, obliczonych wedJug na-

stę”u–ących ws—auni—ów, o ile ustalenia szczegóJowe nie o—re`la–ą inacze–: 
a) dla terenów usJug handlu minimum 1 mie–sce ”osto–owe na —awde roz”oczęte 50 m² ”owierzchni 

s”rzedawy, ”rzy czym nie ustala się wymogu realizac–i mie–sc ”osto–owych dla obie—tów o po-

wierzchni uwyt—owe– mnie–sze– niw 50 m², 
b) dla usJug gastronomii 2 mie–sca ”osto–owe na —awde roz”oczęte 15 m² ”owierzchni —onsum”cy–ne–, 
c) dla ”ozostaJych usJug - minimum 1 mie–sce ”osto–owe na —awde roz”oczęte 50 m² ”owierzchni 

uwyt—owe–, 
d) dla terenów miesz—aniowych co na–mnie– 1 mie–sce ”osto–owe na —awdy lo—al miesz—alny. 

7) Bilansowanie miejsc postojowych, o —tórych mowa w pkt 6, uwzględnia zarówno mie–sca garawowe, 
jak i postojowe na parkingach zlokalizowanych na terenie inwestycji. 

§ 11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastru—tury techniczne– oraz 
obsJugi w za—resie infrastru—tury techniczne– ustala się: 

1) Realizac–ę zao”atrzenia w wodę, gaz, tele—omuni—ac–ę, energię cie”lną i ele—tryczną oraz od”rowadzenie 

`cie—ów, wód o”adowych i roztopowych, w oparciu o istnie–ące i projektowane sieci uzbrojenia tere-

nu lokalizowane w ”asach drogowych, ciągach ”ieszych, zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi. 
2) Lo—alizac–ę —orytarzy infrastru—tury techniczne–, w —tórych nalewy ”rowadzić sieci infrastru—tury tech-

nicznej uzbrojenia terenu, w liniach rozgranicza–ących tereny —omuni—acy–ne, a w przypadku braku 

mowliwo`ci ich ”o”rowadzenia do”uszcza się sieci infrastru—tury techniczne– ”oza drogami, w ramach 

”rzeznaczenia uzu”eJnia–ącego i zgodnie z ”rze”isami odrębnymi. 
3) Budowę, ”rzebudowę, rozbudowę, modernizac–ę oraz li—widac–ę infrastru—tury techniczne–, ”rzy czym 

dopuszcza się zastosowanie rozwiązaL zamiennych ”ro–e—towane– infrastru—tury ”rzy za”ewnieniu 
wJa`ciwe– obsJugi terenów, zgodnie z ”ozostaJymi ustaleniami ”lanu. 

4) Śo”uszcza się zmianę ”arametrów istnie–ące– sieci w przypadku ich remontu, przebudowy i rozbudowy. 

5) Nalewy za”ewnić dbaJo`ć o ”rawidJowe gos”odarowanie terenami nie zainwestowanymi, ”o”rzez ”ro-

wadzenie sieci w s”osób równolegJy lub ”rosto”adJy do istnie–ących bądu ”ro–e—towanych obie—tów, 
w odlegJo`ciach do”uszczonych ”rze”isami odrębnymi. 

6) Nakaz uporząd—owania gos”odar—i `cie—owe– - rozdziaJ —analizac–i ogólnos”Jawne– na sanitarną 

i deszczową, ”rzy ”rzy–ęciu generalne– zasady budowy —analizac–i deszczowe– oraz wy—orzystania ist-

nie–ących —anaJów –a—o sieci —analizac–i sanitarne–. 
7) W zakresie telekomunikacji: 

a) obsJugę terenów z istnie–ących i projektowanych sieci i urządzeL tele—omuni—acy–nych, 
b) lo—alizowanie masztów telefonii —omór—owe– wyJącznie na terenach oznaczonych na rysun—u ”la-

nu symbolami U, UO i US, 

c) li—widac–ę sieci tele—omuni—acy–ne– na”owietrzne–, realizac–ę wyJącznie w postaci kabli doziemnych. 

8) W zakresie zaopatrzenia w energię ele—tryczną: 
a) realizac–ę sieci ele—troenergetycznych wyJącznie w ”ostaci —abli doziemnych, zabrania się ”rowa-

dzenie sieci napowietrznych, 

b) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami U do”uszcza się lo—alizac–ę nowych stac–i 
transformatorowych 15/0,4 kV; nalewy za”ewnić do–azd do stac–i transformatorowych, 

c) za—azu–e się lo—alizowania urządzeL i instalacji do pozyskiwania energii wiatrowej. 

9) W zakresie zaopatrzenia w energię cie”lną: 
a) zaopatrzenie z indywidualnych uródeJ cie”Ja, z mie–s—ie– sieci cie”Jownicze–, 
b) indywidualne uródJa cie”Ja muszą być zasilane e—ologicznymi no`ni—ami energii cie”lne– ta—imi 

jak: energia elektryczna, gaz, ole–, energia sJoneczna, inne indywidualne nis—oemisy–ne uródJa, 
c) do”uszcza się w zabudowie miesz—aniowe– –ednorodzinne– stosowanie –a—o dodat—owego uródJa 

cie”Ja instalac–i —omin—owych, 
d) do”uszcza się lo—alizac–ę sieci, ”oza liniami rozgranicza–ącymi drogi, w systemie nadziemnym, 

w s”osób nie ogranicza–ący mowliwo`ci uwyt—owania terenów zgodnie z przeznaczeniem ustalo-

nym w planie, 

e) realizac–ę sieci cie”Jownicze– w odlegJo`ci od budyn—ów: 
- minimum 1,5 m dla sieci cie”Jowniczych o `rednicy zewnętrzne– do Śn 300 mm wJącznie, 

- minimum 3,0 m dla sieci cie”Jowniczych o `rednicy zewnętrzne– od Śn 350 mm do Śn 500 
mm wJącznie, 

- minimum 5,0 m dla sieci cie”Jowniczych o `rednicy zewnętrzne– ”owywe– Śn 500 mm. 

10) W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

a) zaopatrzenie w gaz z istnie–ące– i ”ro–e—towane– sieci gazowe– rozbudowane– bądu zmodernizowa-

nej stosownie do potrzeb, 
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b) realizac–ę sieci gazowe– rozdzielcze– wzdJuw wyznaczonych w ”lanie ciągów —omuni—acy–nych lub 
granic dziaJe—, w s”osób nie —olidu–ący z ”lanowaną zabudową, 

c) rozbudowę sieci, ”rzy–mu–ąc sieć nis—iego oraz `redniego ci`nienia –a—o uródJo i ”odstawę dalsze– 
gazyfikacji obszaru. 

11) W za—resie systemów gos”odar—i od”adami: 
a) dla od”adów ”ochodzących z usJug lub dziaJalno`ci gos”odarcze– nalewy za”ewnić na terenie 

dziaJ—i mie–sca wydzielone o ograniczone– dostę”no`ci, wy”osawone w szczelne zbiorniki prze-

ciwdziaJa–ące ”rzedostawaniu się od”adów do gruntu lub do ”owietrza atmosferycznego, 
b) s”osób gromadzenia od”adów winien za”ewnić mowliwo`ć ich sele—tywne– zbiór—i i zagospoda-

rowanie zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadami, 

c) w liniach rozgranicza–ących dróg do”uszcza się lo—alizac–ę ”o–emni—ów sJuwących gromadzeniu 
od”adów ”rzeznaczonych do odzys—u. 

12) W zakresie zaopatrzenia w wodę: 
a) zaopatrzenie w wodę ”o”rzez rozbudowę istnie–ącego systemu wodociągowego i z nowoprojek-

towane– sieci wodociągowe–; budowa odcin—ów sieci wodociągowe– w systemie ”ier`cieniowo-

rozgaJęunym, 
b) realizac–ę systemu wodociągowego z uwzględnieniem za”otrzebowania na wodę dla celów ”rze-

ciw”owarowych, —tórą nalewy za”ewnić z istnie–ące– i ”ro–e—towane– sieci wodociągowe–. 
13) W za—resie od”rowadzania `cie—ów —analizac–i sanitarne–: 

a) budowę nowych sieci —analizac–i sanitarne– z wJączeniem do istnie–ącej sieci kanalizacji sanitarnej 

lub ogólnos”Jawne–, 
b) do”uszcza się ”rzebudowę lub ada”tac–ę istnie–ących —anaJów sieci ogólnos”Jawne– na sieć —ana-

lizacji sanitarnej w ulicach: 02KŚź, 03KŚź, 07KŚŚ, 08KŚŚ, czę`ciowo w ulicach 04KDL oraz 

05KDL, 

c) ustala się na—az s—analizowania terenów ”rzeznaczonych ”od zabudowę i od”rowadzenie `cie-

—ów bytowych i ”rzemysJowych ”o”rzez system —analizac–i sanitarne– do istnie–ące– oczyszczalni 
`cie—ów w Jamnie (poza terenem planu), 

d) za—az zrzutu `cie—ów do gruntu. 
14) W za—resie od”rowadzania wód deszczowych, o”adowych, rozto”owych: 

a) ”rzebudowę systemu —analizac–i ogólnos”Jawne– ”rzez budowę sieci —analizac–i deszczowe–, 
b) na—az s—analizowania terenów obe–mu–ących ”lan ”o”rzez istnie–ące i projektowane systemy ka-

naJów deszczowych oraz technologie do ”odczyszczania wód o”adowych z odprowadzeniem do 

odbiorni—ów naturalnych - rze—i Śzierwęcin—i (”oza terenem ”lanu), 
c) do”uszcza się wody o”adowe, ”o u”rzednim ”odczyszczeniu, z powierzchni nieprzepuszczalnych 

oraz z dachów, zagos”odarować w granicach wJasne– dziaJ—i na ”otrzeby gos”odarcze, w tym 

nawadnianie terenów zielonych, ”rzy czym ilo`ć wód deszczowych od”rowadzanych do gruntu 
nie mowe ”rze—roczyć –ego chJonno`ci. 

§ 12. W zakresie potrzeb obrony cywilnej i ochrony przeciw”owarowe– ustala się: 

1) na—az realizac–i obie—tów budowlanych w s”osób za”ewnia–ący ochronę ludno`ci, zgodnie z wyma-

ganiami obrony cywilne– o—re`lonymi w ”rze”isach odrębnych, 
2) nakaz zachowania i utrzymania budowli ochronnej na terenie oznaczonym symbolem 26MZ, 

3) nakaz zachowania w stanie nienaruszonym istnie–ących obie—tów i urządzeL infrastru—tury technicz-

nej do zaopatrzenia w wodę dla ”otrzeb obrony cywilne–, 
4) na—az realizac–i obie—tów budowlanych zgodnie z wymogami ochrony ”rzeciw”owarowe–, o—re`lonymi 

w ”rze”isach odrębnych. 
RozdziaJ 3 

USTALśNIA SZCZśGÓIOWś 

§ 13. Dla terenu oznaczonego symbolem 01MN/U o powierzchni 1,4256 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: zabudowa miesz—aniowa –ednorodzinna, zabudowa usJugowa; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) usJugi w formie wbudowanej lub dobudowane do budynku mieszkalnego, z dopuszczeniem jak 

w lit. b, nie mogą ”rze—roczyć 50% caJ—owite– ”ow. uwyt—owe– budyn—u, 
b) do”uszcza się ”rze—sztaJcenie zabudowy miesz—aniowe– na zabudowę usJugową wyJącznie na 

dziaJ—ach bez”o`rednio ”rzylega–ących do ”asów drogowych dróg zbiorczych, 
c) powierzchnia zabudowy do 40% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
d) wyso—o`ć zabudowy miesz—aniowe– i usJugowe– do 3 —ondygnac–i, nie ”rze—racza–ąca 11 m, trzecia 

—ondygnac–a wyJącznie w dachu s”adzistym, –a—o ”oddasze uwyt—owe - nie dotyczy zabyt—ów, 
e) wyso—o`ć zabudowy towarzyszące– - garawy i budyn—ów gos”odarczych 1 kondygnacja, do 4 m; 
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f) dachy spadziste, symetryczne, o nachyleniu ”oJaci dachowe– od 40° do 50°, 

g) do”uszcza się zachowanie i geometrię istnie–ących dachów, wyJącznie dla budyn—ów rozbudo-

wywanych, 

h) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysun—iem ”lanu, ”rzy czym dla istnie–ące– zabudowy 
wzdJuw ulicy Orląt Lwows—ich (”oza ”lanem) do”uszcza się istnie–ące linie do zachowania, 

i) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 25% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 
3) zasady dotyczące obsJugi —omuni—acy–ne– oraz lo—alizac–i mie–sc ”osto–owych: 

a) obsJuga terenu ”o”rzez istnie–ące z–azdy z ”rzylegJych dróg ”ublicznych oraz z dróg wewnętrznych, 
b) w granicach dziaJ—i nalewy za”ewnić minimum 2 miejsca postojowe; 

4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 1, 2, 3; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: 

a) teren ”oJowony w strefie ｭBｬ czę`ciowe– ochrony —onserwators—ie– - obowiązu–ą ustalenia § 8 

pkt 4 lit. a, c, d, e, 

b) dla zabyt—ów, ”o—azanych na rysun—u ”lanu, obowiązu–ą ustalenia § 8 pkt 6; 

7) zasady ”odziaJu zgodnie z § 5 ”rzy zachowaniu minimalne– ”owierzchni dziaJ—i budowlane– 400 m². 

§ 14. Dla terenu oznaczonego symbolem 02MW o powierzchni 0,1399 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni terenu, 

b) wyso—o`ć zabudowy miesz—aniowe– 3 —ondygnac–e, nie ”rze—racza–ąca 12 m, 

c) wyso—o`ć zabudowy towarzyszące– - garawy i budyn—ów gos”odarczych - 1 kondygnacja, do 4 m, 

d) geometria dachów do zachowania, 
e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

f) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 25% powierzchni terenu; 

3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz lo—alizac–i mie–sc ”ostojowych: 

a) obsJuga terenu z drogi oznaczonej symbolem 07KDD, 

b) ”ozostawia się garawe naziemne –edno”oziomowe; 
4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami § 9, pkt 1, 2, 3; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: teren ”oJowony w strefie ｭBｬ czę`ciowe– ochrony 

konserwatorskiej - obowiązu–ą ustalenia § 8 pkt 4 lit. c; 

7) zasady ”odziaJu: za—az ”odziaJu na dziaJ—i budowlane. 

§ 15. Dla terenu oznaczonego symbolem 03UKs o powierzchni 0,0948 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: zabudowa usJugowa - usJugi sa—ralne, do”uszcza się fun—c–ę miesz—aniową; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) funkcja mieszkaniowa w formie wydzielonego lokalu, 

b) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni terenu, 

c) ma—symalna wyso—o`ć zabudowy 4 —ondygnac–e, nie ”rze—racza–ąca 15 m, 

d) geometria dachów do zachowania, 
e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

f) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 15% powierzchni terenu; 

3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz lo—alizac–i mie–sc ”osto–owych: 

a) obsJuga terenu z drogi oznaczonej symbolem 07KDD, 

b) nalewy za”ewnić minimum 4 miejsca postojowe; 

4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami § 9, pkt 1, 2, 3; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: teren ”oJowony w strefie ｭBｬ czę`ciowe– ochro-

ny konserwatorskiej - obowiązu–ą ustalenia § 8 pkt 4 lit. c.; 

7) zasady ”odziaJu: za—az ”odziaJu na dziaJ—i budowlane. 

§ 16. Dla terenu oznaczonego symbolem 04MN o powierzchni 1,7341 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) lo—al usJugowy do”uszcza się w na–niwsze– —ondygnac–i naziemne– lub w kondygnacji podziemnej, 

b) do”uszcza się, na dziaJ—ach bez”o`rednio ”rzylega–ące– do ”asa drogowego drogi 02KŚź, usJugi 
w formie wbudowanej lub dobudowane do budynku mieszkalnego, o powierzchni do 50% caJ-
—owite– ”ow. uwyt—owe– budyn—u, 

c) powierzchnia zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
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d) ma—symalna wyso—o`ć zabudowy miesz—aniowe– i 3 —ondygnac–e, nie ”rze—racza–ąca 11 m, przy 

czym trzecia —ondygnac–a wyJącznie w dachu s”adzistym –a—o ”oddasze uwyt—owe - nie dotyczy 

zabyt—ów, 
e) wyso—o`ć zabudowy towarzyszące– - garawy i budyn—ów gos”odarczych - 1 kondygnacja, do 4 m, 

f) dachy spadziste, symetryczne, o nachyleniu ”oJaci dachowe– od 40° do 50°, 

g) do”uszcza się zachowanie i geometrię istnie–ących dachów, wyJącznie dla budyn—ów rozbudo-

wywanych, 

h) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

i) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 25% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 
3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz lo—alizac–i mie–sc ”osto–owych: 

a) obsJuga terenu bez”o`rednio z ”rzylegJych dróg ”ublicznych lub ”o”rzez drogi wewnętrzne, 
b) w granicach dziaJ—i nalewy za”ewnić minimum 2 miejsca postojowe; 

4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 1, 2, 3; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: 

a) teren ”oJowony w strefie ｭBｬ czę`ciowe– ochrony —onserwators—ie– - obowiązu–ą ustalenia § 8 

pkt 4 lit. a, c, d, e, 

b) dla zabyt—ów, ”o—azanych na rysun—u ”lanu, obowiązu–ą ustalenia § 8 pkt 6; 

7) zasady ”odziaJu zgodnie z § 5, ”rzy zachowaniu minimalne– ”owierzchni dziaJ—i budowlane– 450 m². 

§ 17. Dla terenu oznaczonego symbolem 05MN/U o powierzchni 0,8784 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: zabudowa miesz—aniowa –ednorodzinna, zabudowa usJugowa; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) zabudowa mieszkaniowa oraz mieszkaniowa z do”uszczeniem usJug wbudowanych lub dobudo-

wanych do budynku mieszkalnego, zlokalizowanych w na–niwsze– —ondygnac–i naziemne– i w kon-

dygnacjach podziemnych, 

b) ”owierzchnia usJug, o —tórych mowa w lit. a, nie mowe ”rze—roczyć 50% caJ—owite– ”ow. uwyt-

kowej budynku mieszkaniowo-usJugowego, 
c) do”uszcza się –a—o wolnosto–ące istnie–ące usJugi zdrowia - wJobe— na dziaJce nr 71 (J. Mireckiego 3), 

”rzy czym do”uszcza się zmianę ”rzeznaczenia budyn—u na inne usJugi zdrowia, z wyJączeniem 
przychodni i sz”itala, lub na fun—c–ę miesz—aniową z usJugami wbudowanymi, ”rzy czym ”o-

wierzchnia usJug nie mowe ”rze—roczyć 50% caJ—owite– ”ow. uwyt—owe– budyn—u, 
d) powierzchnia zabudowy do 35% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
e) ma—symalna wyso—o`ć zabudowy miesz—aniowej 3 —ondygnac–e, nie ”rze—racza–ąca 11 m, przy 

czym trzecia —ondygnac–a wyJącznie w dachu s”adzistym –a—o ”oddasze uwyt—owe, - nie dotyczy 

zabyt—ów, 
f) wyso—o`ć zabudowy towarzyszące– - garawy, budyn—ów gos”odarczych - 1 kondygnacja, do 4 m, 

g) dachy spadziste, symetryczne, o nachyleniu ”oJaci dachowe– od 40° do 50°, 

h) do”uszcza się zachowanie i geometrię istnie–ących dachów, wyJącznie dla budyn—ów rozbudo-

wywanych, 

i) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

j) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 25% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 
3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz lo—alizac–i mie–sc ”osto–owych: 

a) obsJuga terenu z ”rzylegJych dróg ”ublicznych, 
b) w granicach dziaJ—i nalewy za”ewnić minimum 2 miejsca postojowe; 

4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami § 9, pkt 1, 2, 3; 

6) zasady ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: 

a) teren ”oJowony w strefie ｭBｬ czę`ciowe– ochrony —onserwators—ie– - obowiązu–ą ustalenia § 8 

pkt 4 lit. a, c, d, e, 

b) dla zabyt—ów, ”o—azanych na rysun—u ”lanu, obowiązu–ą ustalenia § 8 pkt 6; 

7) zasady ”odziaJu: za—az ”odziaJu na dziaJ—i budowlane. 

§ 18. Dla terenu oznaczonego symbolem 06MN o powierzchni 0,0925 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 
a) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni terenu, 

b) wyso—o`ć zabudowy i geometria dachów do zachowania, 

c) wyso—o`ć dla zabudowy towarzyszące– - garawy i budyn—ów gos”odarczych - 1 kondygnacja, do 4 m, 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

e) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 25% powierzchni terenu; 
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3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz lo—alizac–i mie–sc ”osto–owych: 
a) obsJuga terenu z ”rzylegJych dróg ”ublicznych oznaczonych symbolami 04KŚL i 06KDL, 

b) do”uszcza się ”ozostawienie garawy –edno”oziomowych; 
4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami § 9, pkt 1, 2, 3; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: 
a) teren ”oJowony w strefie ｭBｬ czę`ciowe– ochrony —onserwators—ie– - obowiązu–ą ustalenia § 8 

pkt 4 lit. a, c, d, e, 

b) dla zabyt—u, ”o—azanego na rysun—u ”lanu, obowiązu–ą ustalenia § 8 pkt 6; 

7) zasady ”odziaJu: za—az ”odziaJu na dziaJ—i budowlane. 

§ 19. Dla terenu oznaczonego symbolem 07 MW o powierzchni 0,1469 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 
a) powierzchnia zabudowy do 40% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
b) wyso—o`ć zabudowy i geometria dachów do zachowania, 
c) wyso—o`ć zabudowy towarzyszące– - garawy i budyn—ów gos”odarczych - 1 kondygnacja, do 4 m, 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

e) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 25% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 
3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz lo—alizac–i miejsc postojowych: 

a) obsJuga terenu z drogi oznaczonej symbolem 04KDL, 

b) do”uszcza się ”ozostawienie istnie–ących garawy –edno”oziomowych; 
4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 1, 2, 3; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: 
a) teren ”oJowony w strefie ｭBｬ czę`ciowe– ochrony —onserwators—ie– - obowiązu–ą ustalenia § 8 

pkt 4 lit. a, c, d, e, 

b) dla zabyt—u, ”o—azanego na rysun—u ”lanu, obowiązu–ą ustalenia § 8 pkt 6; 

7) zasady ”odziaJu: za—az ”odziaJu na dziaJ—i budowlane. 

§ 20. Dla terenu oznaczonego symbolem 08ZP o powierzchni 0,2843 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie: teren zieleni parkowej, do”uszcza się lo—alizac–ę sieci infrastru—tury techniczne–; 
2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) do”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów maJe– archite—tury, 
b) zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi, 

c) zakaz grodzenia terenu, 

d) zakaz lokalizacji miejsc postojowych, 

e) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 85% powierzchni terenu; 

3) obsJuga —omuni—acy–na z drogi 04KDL; 

4) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 1, 2, 3; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: teren ”oJowony w strefie ｭBｬ czę`ciowe– ochrony 

konserwatorskiej - obowiązu–ą ustalenia § 8 pkt 4 lit. c; 

6) zasady ”odziaJu: za—az ”odziaJu terenu na dziaJ—i budowlane. 

§ 21. Dla terenu oznaczonego symbolem 09 U o powierzchni 1,6604 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: zabudowa usJugowa, do”uszcza się fun—c–ę miesz—aniową; 
2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) nowo”ro–e—towana fun—c–a miesz—aniowa wyJącznie w formie maksymalnie 2 wydzielonych lokali 

mieszkalnych w budyn—u usJugowym, 
b) do”uszcza się ”ozostawienia istnie–ące– zabudowy miesz—aniowe– wolnosto–ące–, 
c) powierzchnia zabudowy do 40% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
d) wyso—o`ć zabudowy i geometria dachów do zachowania, 
e) wyso—o`ć zabudowy towarzyszącej - garaw lub budyne— gos”odarczy - 1 kondygnacja, do 4 m, 

”rzy czym ”owierzchnia zabudowy nie ”rze—racza–ąca 35 m², 
f) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, przy czym w strefie ｭAｬ dotyczy wy-

Jącznie zabudowy towarzyszące– - garawy i budyn—ów gos”odarczych, 
g) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 25% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
h) do”uszcza się zabudowę bez”o`rednio ”rzy ”óJnocno-zachodniej granicy terenu 13UKs, przy 

czym wyso—o`ć obie—tu nie mowe ”rze—roczyć 9 m, 

i) do”uszcza się wy—onywanie dodat—owych otworów drzwiowych wyJącznie na osiach istnie–ących 

otworów w elewacji tylnej; 
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3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz lo—alizac–i mie–sc ”osto–owych: 
a) obsJuga ”o”rzez istnie–ące z–azdy z ”rzylegJych dróg ”ublicznych, 
b) do”uszcza się ”ozostawienie istnie–ących garawy nadziemnych –edno”oziomowych bez mowliwo-

`ci ich rozbudowy, 
c) ilo`ć i s”osób urządzenia mie–sc ”osto–owych zgodnie z § 10 pkt 6; 

4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a i przyrody zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 1, 2, 3, 6; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: 
a) dla czę`ci terenu, ”oJowone– w strefie ｭAｬ `cisJe– ochrony —onserwators—ie–, obowiązu–ą ustalenia 

§ 8 pkt 3 lit. a, b, c, f, 

b) dla czę`ci terenu, ”oJowone– w strefie ｭBｬ czę`ciowe– ochrony —onserwators—ie–, obowiązu–ą usta-

lenia § 8 pkt 4 lit. c, d, 

c) dla zabyt—ów, ”o—azanych na rysun—u ”lanu, obowiązu–ą od”owiednio ustalenia § 8 pkt 1, pkt 5; 

7) zasady ”odziaJu: za—az ”odziaJu na dziaJ—i budowlane. 

§ 22. Dla terenu oznaczonego symbolem 10 MN, o powierzchni 1,8082 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) lo—al usJugowy do”uszcza się w na–niwsze– —ondygnac–i naziemne– lub w kondygnacji podziemnej, 

b) powierzchnia zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
c) ma—symalna wyso—o`ć zabudowy miesz—aniowe– 3 —ondygnac–e, nie ”rze—racza–ąca 11 m, przy 

czym trzecia kondygnacja wyJącznie w dachu s”adzistym –a—o ”oddasze uwyt—owe - nie dotyczy 

zabyt—ów, 
d) wyso—o`ć zabudowy towarzyszące– - garawy, budyn—ów gos”odarczych - 1 kondygnacja, do 4 m, 

e) dachy spadziste, symetryczne, o nachyleniu ”oJaci dachowe– od 30° do 60°, 

f) do”uszcza się zachowanie i geometrię istnie–ących dachów, wyJącznie dla budyn—ów rozbudo-

wywanych, 

g) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu, 

h) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 35% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 
3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz lo—alizac–i mie–sc ”osto–owych: 

a) obsJuga terenu bez”o`rednio z ”rzylegJych dróg ”ublicznych lub ”o”rzez drogi wewnętrzne, 
b) dla —awde– dziaJ—i nalewy za”ewnić min 2 miejsca postojowe; 

4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 1, 2, 3; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: 

a) dla czę`ci teren, ”oJowone– w strefie ｭBｬ czę`ciowe– ochrony —onserwators—ie–, obowiązu–ą usta-

lenia § 8 pkt 4 lit. c, d, e, 

b) dla czę`ci terenu, ”oJowone– w strefie ｭAｬ `cisJe– ochrony —onserwators—ie–, obowiązu–ą ustalenia 
zawarte w § 8 pkt 3 lit. a, b, c, f, 

c) dla zabyt—ów, ”o—azanych na rysun—u ”lanu, obowiązu–ą od”owiednio ustalenia § 8 pkt 5 lub 6; 

7) zasady ”odziaJu: za—az ”odziaJu na dziaJ—i budowlane. 

§ 23. Dla terenu oznaczonego symbolem 11 MN o powierzchni 2,5812 ha ustala się: 

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 
a) lo—al usJugowy do”uszcza się w na–niwsze– —ondygnac–i naziemne– lub w kondygnacji podziemnej, 

b) powierzchnia zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
c) maksymalna wyso—o`ć zabudowy miesz—aniowe– 2 kondygnacje, nie ”rze—racza–ąca 8 m, 

d) wyso—o`ć zabudowy towarzyszące– - garawy i budyn—ów gos”odarczych - 1 kondygnacja, do 4 m, 

e) dachy spadziste, symetryczne, o nachyleniu ”oJaci dachowe– od 35° do 45°, 

f) do”uszcza się zachowanie i —ontynuac–ę geometrii istnie–ących dachów wyJącznie dla budyn—ów 
rozbudowywanych, 

g) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

h) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 35% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 
3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz lo—alizac–i mie–sc ”osto–owych: 

a) obsJuga terenu z dróg ”rzylegJych, 
b) nalewy za”ewnić minimum 2 miejsca postojowe; 

4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a i przyrody zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 1, 2, 3, 4, 5; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: 
a) dla czę`ć terenu, ”oJowone– w strefie ｭBｬ czę`ciowe– ochrony —onserwators—ie–, obowiązu–ą usta-

lenia zawarte w § 8 pkt 4 lit. a, c, d, e, 
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b) dla zabyt—ów, ”o—azanych na rysun—u ”lanu, obowiązu–ą ustalenia § 8 pkt 6; 

7) zasady ”odziaJu: za—az ”odziaJu na dziaJ—i budowlane. 

§ 24. Dla terenu oznaczonego symbolem 12 MW o powierzchni 0,2639 ha ustala się: 

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) powierzchnia zabudowy do 40% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
b) wyso—o`ć zabudowy i geometria dachu bez zmian, 

c) wyso—o`ć zabudowy towarzyszące– - garawy i budyn—ów gos”odarczych - 1 kondygnacja, do 4 m, 

d) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 25% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 
3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz lo—alizac–i mie–sc ”osto–owych: 

a) obsJuga terenu z drogi oznaczonej symbolem 10KDD, 

b) ”ozostawia się garawe nadziemne –edno”oziomowe; 
4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 1, 2, 3; 

6) ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: dla czę`ci terenu, ”oJowone– w strefie ｭBｬ czę`ciowe– 
ochrony —onserwators—ie–, obowiązu–ą ustalenia zawarte w § 8 pkt 4 lit. c; 

7) zasady ”odziaJu: za—az ”odziaJu na dziaJ—i budowlane. 

§ 25. Dla terenu oznaczonego symbolem 13 UKs o powierzchni 0,1221 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: zabudowa usJugowa - usJugi sa—ralne, do”uszcza się fun—c–ę miesz—aniową; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) funkcja mieszkaniowa w formie wydzielonego lokalu, 

b) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni terenu, 

c) ma—symalna wyso—o`ć zabudowy 2 kondygnacje, do 9 m, 

d) wyso—o`ć zabudowy towarzyszące– - garawy, budyn—ów gos”odarczych - 1 kondygnacja, do 4 m, 

e) geometria dachów bez zmian, 
f) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

g) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 35% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 
3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz lo—alizac–i mie–sc ”osto–owych: 

a) obsJuga terenu z dróg ”rzylegJych, 
b) ilo`ć i s”osób urządzenia mie–sc ”osto–owych zgodnie z § 10 pkt 6 i 7; 

4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 1, 2, 3; 

6) ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: teren ”oJowony w strefie ｭBｬ czę`ciowe– ochrony —on-

serwatorskiej - obowiązu–ą ustalenia zawarte w § 8 pkt 4 lit c; 

7) zasady ”odziaJu: za—az ”odziaJu na dziaJ—i budowlane. 

§ 26. Dla terenu oznaczonego symbolem 14 KSp o powierzchni 0,0359 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: teren usJug innych - komunikacji i stacji paliw; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) powierzchnia zabudowy do 40% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
b) do”uszcza się –eden budyne— obsJugi, 
c) ma—symalna wyso—o`ć zabudowy 1 kondygnacja, do 7,0 m, 

d) geometria dachów bez zmian, 
e) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 5% powierzchni terenu; 

3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz lo—alizac–i mie–sc ”osto–owych: 

a) obsJuga terenu z ”rzylegJych dróg, 
b) nalewy za”ewnić minimum 2 miejsca postojowe; 

4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 1, 2; 

6) zasady ”odziaJu: za—az ”odziaJu na dziaJ—i budowlane. 

§ 27. Dla terenu oznaczonego symbolem 15 MW/U o powierzchni 1,4264 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: zabudowa miesz—aniowa wielorodzinna, do”uszcza się fun—c–ę usJugową; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) wyso—o`ć zabudowy miesz—aniowo - usJugowe– do 3 —ondygnac–i, ”rzy czym do”uszcza się wy-

Jącznie rozbudowę zabudowy oficynowe–, —tóre– wyso—o`ć nalewy dostosować do wyso—o`ci ist-

nie–ących gzymsów i —alenicy gJówne– zabyt—owego budyn—u, 
b) wyso—o`ć zabudowy towarzyszące– - garawy i budyn—ów gos”odarczych - 1 kondygnacja, do 4 m, 

c) powierzchnia zabudowy do 50% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
d) obowiązu–ące linie zabudowy zgodnie z rysun—iem ”lanu, nie dotyczą zabudowy towarzyszące–, 
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e) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 25% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
f) do”uszcza się ocie”lenie `cian, bez detalu archite—tonicznego, od strony ”odwór—a, 
g) do”uszcza się ”ozostawienie istnie–ących loggii i bal—onów od strony ulicy zbiorczej, 

h) do”uszcza się dobudowę loggii i bal—onów od strony ulicy 02KŚź wyJącznie na ”odstawie mate-

riaJów i—onograficznych, 
i) zakaz grodzenia terenu; 

3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz lo—alizac–i mie–sc ”osto–owych: 

a) obsJuga terenu z dróg oznaczonych symbolami 02KDZ i 13KDD, 

b) ”ozostawia się garawe nadziemne –edno”oziomowe, bez mowliwo`ci ich rozbudowy i przebudowy; 

4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 1, 2, 3; 

6) ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: 

a) teren ”oJowony w strefie ｭAｬ `cisJe– ochrony —onserwators—ie– - obowiązu–ą ustalenia zawarte 

w § 8 pkt 3 lit. a, b, c, f, 

b) dla zabyt—ów, ”o—azanych na rysun—u ”lanu, obowiązu–ą ustalenia § 8 pkt 5; 

7) zasady ”odziaJu: za—az ”odziaJu na dziaJ—i budowlane. 

§ 28. Dla terenu oznaczonego symbolem 16 U o powierzchni 0,5351 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: zabudowa usJugowa, w tym usJugi handlu; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) usJugi handlu o ”owierzchni s”rzedawy do 2000 m², 
b) zakaz lokalizacji stacji paliw, 

c) do”uszcza się ”ozostawienie istnie–ące– fun—c–i miesz—aniowe–, 
d) ma—symalna wyso—o`ć zabudowy 2 —ondygnac–e, nie ”rze—racza–ąca 12,0 m, 

e) powierzchnia zabudowy do 60% ”owierzchni dziaJ—i, 
f) dachy spadziste, symetryczne, o —ącie nachylenia ”oJaci dachowe– od 45°, 
g) do”uszcza się zachowanie geometrii istnie–ących dachów, 
h) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

i) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 5% powierzchni terenu; 

3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz lo—alizac–i mie–sc ”osto–owych: 

a) obsJuga terenu z drogi oznaczonej symbolem 13KDD, 

b) ilo`ć i s”osób urządzenia mie–sc ”osto–owych zgodnie z § 10 pkt 6 i 7; 

4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 1 i 2; 

6) zasady ”odziaJu: za—az ”odziaJu na dziaJ—i budowlane. 

§ 29. Dla terenu oznaczonego symbolem 17 UZ o powierzchni 0,5928 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: zabudowa usJugowa - usJugi zdrowia; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) ma—symalna wyso—o`ć zabudowy 3 —ondygnac–e, nie ”rze—racza–ąca 15,0 m, 

b) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni terenu elementarnego, 

c) geometria dachów bez zmian, 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

e) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 5% ”owierzchni dziaJ—i, 
3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz lo—alizac–i miejsc postojowych: 

a) obsJuga terenu z dróg ”rzylegJych, 
b) ilo`ć i s”osób urządzenia mie–sc ”osto–owych bez zmian; 

4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 1, 2; 

6) zasady ”odziaJu: za—az ”odziaJu terenu na dziaJ—i budowlane. 

§ 30. Dla terenu oznaczonego symbolem 18 MW o powierzchni 0,2414 ha ustala się: 

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) powierzchnia zabudowy do 50% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
b) ma—symalna wyso—o`ć zabudowy 5 —ondygnac–i, nie ”rze—racza–ąca 17 m, 

c) do”uszcza się 2 —ondygnac–e ”odziemne dla garawu ”odziemnego, 
d) wyso—o`ć zabudowy towarzyszącej - garawy wolnosto–ących, budyn—ów gos”odarczych - 1 kondy-

gnacja, do 4 m, 

e) geometria dachów istnie–ących budyn—ów do zachowania, 
f) dla nowych budyn—ów ustala się dach ”Jas—i, 
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g) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

h) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 25% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 
3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz lo—alizac–i mie–sc ”osto–owych: 

a) obsJuga terenu z dróg oznaczonych symbolami 05KŚL i 10 KDD, 

b) do”uszcza się mie–sca ”osto–owe w garawu ”odziemnym; 

4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 1, 2, 3; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: 

a) teren ”oJowony w strefie ｭBｬ czę`ciowe– ochrony —onserwators—ie– - obowiązu–ą ustalenia zawar-

te w § 8 pkt 4 lit. a i c, 

b) dla zabyt—u, ”o—azanego na rysun—u ”lanu, obowiązu–ą ustalenia § 8 pkt 6; 

7) zasady ”odziaJu zgodnie z § 5 ”rzy zachowaniu minimalne– ”owierzchni dziaJ—i budowlanej - 900 m²; 

§ 31. Dla terenu oznaczonego symbolem 19 MN o powierzchni 1,6470 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) lo—al usJugowy do”uszcza się w na–niwsze– —ondygnacji naziemnej lub w kondygnacji podziemnej, 

b) powierzchnia zabudowy do 35% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
c) ma—symalna wyso—o`ć zabudowy miesz—aniowe– 2 —ondygnac–e, nie ”rze—racza–ąca 8 m, 

d) wyso—o`ć zabudowy towarzyszące– - garawy, budyn—ów gospodarczych - 1 kondygnacja, do 4 m, 

e) dachy spadziste, symetryczne, o —ącie nachylenia ”oJaci dachowe– od 30° do 45°, 

f) do”uszcza się zachowanie i —ontynuac–ę geometrii istnie–ących dachów wyJącznie dla budyn—ów 
rozbudowywanych, 

g) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

h) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 35% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 
3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz lo—alizac–i mie–sc ”osto–owych: 

a) obsJuga terenu z dróg ”rzylegJych, 
b) dla —awde– dziaJ—i nalewy za”ewnić minimum 2 miejsca postojowe; 

4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 1, 2, 3; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: dla zabytku, pokazanego na rysunku planu, 

obowiązu–ą ustalenia § 8 pkt 6; 

7) zasady ”odziaJu: za—az ”odziaJu na dziaJ—i budowlane. 

§ 32. Dla terenu oznaczonego symbolem 20 U o powierzchni 0,0857 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: zabudowa usJugowa, do”uszcza się fun—c–ę miesz—aniową; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) funkcja mieszkaniowa w formie lokalu mieszkalnego, 

b) powierzchnia zabudowy do 50% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
c) ma—symalna wyso—o`ć zabudowy 2—ondygnac–e, nie ”rze—racza–ąca 7,0 m, 

d) dachy spadziste, symetryczne, o —ącie nachylenia ”oJaci dachowe– od 30° do 45°, 

e) wyso—o`ć zabudowy towarzyszące– - garawy i budyn—ów gos”odarczych - 1 kondygnacja, do 4 m, 

f) do”uszcza się zachowanie i —ontynuac–ę geometrii istnie–ących dachów wyJącznie dla budyn—ów 
rozbudowywanych, 

g) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

h) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 5% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 
3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz lo—alizacji miejsc postojowych: 

a) obsJuga terenu z drogi oznaczonej symbolem 05KDL, 

b) nalewy za”ewnić minimum 2 miejsca postojowe; 

4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami § 9, pkt 1, 2; 

6) zasady ”odziaJu: za—az ”odziaJu na dziaJ—i budowlane. 

§ 33. Dla terenu oznaczonego symbolem 21 MN o powierzchni 0,4599 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) lo—al usJugowy do”uszcza się w na–niwsze– —ondygnac–i naziemne– lub w kondygnacji podziemnej, 

b) powierzchnia zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
c) ma—symalna wyso—o`ć zabudowy 3 —ondygnac–e, nie ”rze—racza–ąca 11 m, przy czym trzecia 

—ondygnac–a wyJącznie w dachu s”adzistym –a—o ”oddasze uwyt—owe, 
d) wyso—o`ć zabudowy towarzyszące– - garawy, budyn—ów gos”odarczych - 1 kondygnacja, do 4 m, 
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e) dachy spadziste, symetryczne, o —ącie nachylenia ”oJaci dachowe– od 30° do 45°, 

f) do”uszcza się zachowanie i —ontynuac–ę geometrii istnie–ących dachów wyJącznie dla budyn—ów 
rozbudowywanych, 

g) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

h) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 25% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 
3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz lo—alizac–i mie–sc ”osto–owych: 

a) obsJuga terenu z dróg ”rzylegJych, 
b) dla —awde– dziaJ—i nalewy za”ewnić minimum 2 miejsca postojowe; 

4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 1, 2, 3; 

6) zasady ”odziaJu: za—az ”odziaJu na dziaJ—i budowlane. 

§ 34. Dla terenu oznaczonego symbolem 22 MW o powierzchni 0,1105 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) powierzchnia zabudowy do 40% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
b) ma—symalna wyso—o`ć zabudowy 3 —ondygnac–e, nie ”rze—racza–ąca 12 m, 

c) wyso—o`ć zabudowy towarzyszące– - garawy, budyn—ów gos”odarczych - 1 kondygnacja, do 4 m, 

d) geometria dachów do zachowania, 
e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

f) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 25% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 
3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz lo—alizac–i mie–sc ”ar—ingowych: 

a) obsJuga terenu z drogi oznaczonej symbolem 05KDL, 

b) do”uszcza się ”ozostawienie garawy nadziemnych –edno”oziomowych, bez mowliwo`ci ich rozbu-

dowy czy przebudowy; 

4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami § 9, pkt 1, 2, 3; 

6) zasady ”odziaJu: za—az ”odziaJu terenu na dziaJ—i budowlane. 

§ 35. Dla terenu oznaczonego symbolem 23 MW o powierzchni 0,1126 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) powierzchnia zabudowy do 40% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
b) wyso—o`ć zabudowy i geometria dachów do zachowania, 
c) wyso—o`ć zabudowy towarzyszące– - garawy i budyn—ów gos”odarczych - 1 kondygnacja, do 4 m, 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

e) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 25% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 
3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz lo—alizac–i mie–sc ”ar—ingowych: 

a) obsJuga terenu z drogi oznaczonej symbolem 06 KDL, 

b) do”uszcza się ”ozostawienie garawy nadziemnych –edno”oziomowych, 
c) liczba miejsc postojowych zgodnie z § 10 pkt 6 i 7; 

4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 1, 2, 3; 

6) ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: 

a) teren ”oJowony w strefie ｭBｬ czę`ciowe– ochrony —onserwators—ie– - obowiązu–ą ustalenia zawar-

te w § 8 pkt 4 a, c, e, 

b) dla zabyt—u ”o—azanego na rysun—u ”lanu, obowiązu–ą ustalenia § 8 pkt 6; 

7) zasady ”odziaJu: za—az ”odziaJu terenu na dziaJ—i budowlane. 

§ 36. Dla terenu oznaczonego symbolem 24 MN o powierzchni 0,0815 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni terenu, 

b) ma—symalna wyso—o`ć zabudowy 2 —ondygnac–e, nie ”rze—racza–ąca 7 m, 

c) wyso—o`ć zabudowy towarzyszące– - garawy i budyn—ów gos”odarczych - 1 kondygnacja, do 4 m, 

d) geometria dachów do zachowana, 
e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

f) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 25% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
g) zachowanie jednolitego charakteru zabudowy; 

3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz lo—alizac–i mie–sc ”ar—ingowych: 

a) obsJuga terenu z drogi oznaczonej symbolem 06KLD, 

b) dla —awde– dziaJ—i nalewy za”ewnić min 2 miejsca postojowe; 
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4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 1, 2, 3; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: teren ”oJowony w strefie ｭBｬ czę`ciowe– ochro-

ny konserwatorskiej - obowiązu–ą ustalenia zawarte w § 8 pkt 4 c; 

7) zasady ”odziaJu: za—az ”odziaJu terenu na dziaJ—i budowlane. 

§ 37. Dla terenu oznaczonego symbolem 25 MW o powierzchni 0,2997 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) powierzchnia zabudowy do 40% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
b) ma—symalna wyso—o`ć zabudowy 4 —ondygnac–e, nie ”rze—racza–ąca 15 m, czwarta kondygnacja 

wyJącznie w dachu s”adzistym –a—o ”oddasze uwyt—owe, 
c) wyso—o`ć zabudowy towarzyszące– - garawy i budyn—ów gos”odarczych - 1 kondygnacja, do 4 m, 

d) do”uszcza się zachowanie i —ontynuac–ę geometrii istnie–ących dachów wyJącznie dla budyn—ów 

rozbudowywanych, 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

f) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 25% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 
3) zasady i zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz lo—alizac–i mie–sc ”ar—ingowych: 

a) obsJuga terenu z drogi oznaczonej symbolem 06KDL, 

b) do”uszcza się ”ozostawienie garawy nadziemnych –edno”oziomowych, 
c) liczba miejsc postojowych zgodnie z § 10 pkt 6 i 7; 

4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 1, 2, 3; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: teren ”oJowony w strefie ｭBｬ czę`ciowe– ochrony 

—onserwators—ie– obowiązu–ą ustalenia zawarte w § 8 pkt 4 lit. a, c, e; 

7) zasady ”odziaJu zgodnie z § 5 ”rzy zachowaniu minimalne– ”owierzchni dziaJ—i budowlane– - 1000 m²; 

§ 38. Dla terenu oznaczonego symbolem 26 MZ o powierzchni 2,2031 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie: tereny zamieszkania zbiorowego, z do”uszczeniem fun—c–i usJugowe–; 
2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) do”uszcza się usJugi w formie wolnosto–ącego budyn—u o wyso—o`ci do 2 kondygnacji, 

b) powierzchnia zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
c) ma—symalna wyso—o`ć zabudowy do 5 kondygnacji, nie ”rze—racza–ąca 18 m, 

d) dachy ”Jas—ie o nachyleniu ”oJaci dachowe– do 22°, 
e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

f) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 35% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 
3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz lo—alizac–i mie–sc ”ar—ingowych: 

a) obsJuga terenu ”o”rzez istnie–ące z–azdy z ulic ”rzylegJych do terenu elementarnego, 
b) ilo`ć i s”osób urządzenia mie–sc ”osto–owych zgodnie z § 10 pkt 6; 

4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 1, 2, 3; 

6) zasady ”odziaJu: za—az ”odziaJu terenu na dziaJ—i budowlane, 

§ 39. Dla terenu oznaczonego symbolem 27 U o powierzchni 0,1414 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: zabudowa usJugowa, w tym usJugi turysty—i - baza noclegowa (hotele, pensjonaty); 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) za—az lo—alizac–i wolnosto–ące– zabudowy towarzyszące– - garawy, budyn—ów gos”odarczych, 

b) ma—symalna wyso—o`ć zabudowy do 4 kondygnacji, nie ”rze—racza–ąca 15 m, 

c) zachowanie geometrii istnie–ących dachów, 
d) powierzchnia zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

f) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 25% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 
3) zasady i zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz lo—alizac–i mie–sc ”ar—ingowych: 

a) obsJuga terenu z drogi oznaczonej symbolem 04KDL, 

b) ilo`ć i s”osób urządzenia mie–sc postojowych zgodnie z § 10 pkt 6; 

4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 1, 2; 

6) zasady ”odziaJu: za—az ”odziaJu na dziaJ—i budowlane. 

§ 40. Dla terenu oznaczonego symbolem 28 MN o powierzchni 0,3467 ha ustala się: 

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - atrialna; 
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2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) powierzchnia zabudowy do 70% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
b) ma—symalna wyso—o`ć zabudowy 1 —ondygnac–a, nie ”rze—racza–ąca 5 m, 

c) dachy ”Jas—ie, do”uszcza się wy—orzystanie dachów dla celów uwyt—owych i –a—o ”owierzchnię 
biologicznie czynną, 

d) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 5% powierzchni dziaJ—i budowlane–; 
3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz lo—alizac–i mie–sc ”ar—ingowych: obsJuga z drogi oznaczonej sym-

bolem 12KDD; 

4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 1, 2, 3; 

6) zasady ”odziaJu: za—az ”odziaJu terenu na dziaJ—i budowlane. 

§ 41. Dla terenu oznaczonego symbolem 29 UO o powierzchni 1,1917 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: zabudowa usJugowa, usJugi o`wiaty (sz—oJa); 
2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) powierzchnia zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
b) ma—symalna wyso—o`ć zabudowy 3—ondygnac–e, nie ”rze—racza–ąca 10 m, 

c) dach ”Jas—i o —ącie nachylenia ”oJaci dachowe– do 22°, 
d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

e) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 40% powierzchni terenu; 

3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz lo—alizac–i mie–sc ”ar—ingowych: 

a) obsJuga terenu z drogi oznaczonej symbolem 04KDL, 

b) na terenie nalewy za”ewnić co na–mnie– 5 miejsc postojowych; 

4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z § 9 pkt 1, 2, 3; 

6) zasady ”odziaJy: za—az ”odziaJu terenu na dziaJ—i budowlane. 

§ 42. Dla terenu oznaczonego symbolem 30 MW o powierzchni 0,5848 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) powierzchnia zabudowy do 55% powierzchni terenu, 

b) maksymalna wyso—o`ć zabudowy 3—ondygnac–e, nie ”rze—racza–ąca 10 m, 

c) wyso—o`ć zabudowy towarzyszące– - garawy, budyn—ów gos”odarczych - 1 kondygnacja do 4 m, 

d) dach ”Jas—i o —ącie nachylenia ”oJaci dachowe– do 22°, 
e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

f) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 25% powierzchni terenu, 

g) nalewy ”ozostawić ”rze–`cie Jączące teren elementarny 44źP z drogą 05KŚL. 
3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz lo—alizac–i mie–sc ”ar—ingowych: 

a) obsJuga terenu z drogi oznaczonej symbolem 05KDL, 

b) do”uszcza się ”ozostawienie garawy nadziemnych –edno”oziomowych, bez mowliwo`ci ich rozbu-

dowy i przebudowy, 

c) ilo`ć i s”osób urządzenia mie–sc ”osto–owych zgodnie z § 10, pkt 6 i 7; 

4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 9 pkt 1, 2, 3; 

6) zasady ”odziaJu zgodnie z § 5; 

§ 43. Dla terenu oznaczonego symbolem 31 U o powierzchni 0,7106 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: zabudowa usJugowa; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) powierzchnia zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
b) ma—symalna wyso—o`ć zabudowy 5 —ondygnac–i, nie ”rze—racza–ąca 18 m, 

c) wyso—o`ć zabudowy towarzyszące– - garawy, budyn—ów gos”odarczych - 1 kondygnacja, do 4 m, 

d) dach ”Jas—i o —ącie nachylenia ”oJaci dachowe– do 22°, 
e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

f) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 5% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 
3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz lo—alizac–i mie–sc ”ar—ingowych: 

a) obsJuga terenu z dróg oznaczonych symbolami 21KŚW, 05KŚL, 
b) ilo`ć i s”osób urządzenia mie–sc ”osto–owych zgodnie z § 10, pkt 6 i 7; 

4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 9 pkt 1 i 2; 

6) zasady ”odziaJu zgodnie z § 5 ”rzy zachowaniu minimalne– ”owierzchni dziaJ—i budowlane– 1500 m². 
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§ 44. Dla terenu oznaczonego 32 MW o powierzchni 0,1324 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) powierzchnia zabudowy do 40% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
b) ma—symalna wyso—o`ć zabudowy 2 —ondygnac–e, nie ”rze—racza–ąca 10 m, 

c) wyso—o`ć zabudowy towarzyszące– - garawy i budyn—ów gos”odarczych - 1 kondygnacja, do 4 m, 

d) geometria dachu do zachowania, 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

f) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 25% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 
3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz lo—alizac–i mie–sc ”ar—ingowych: 

a) obsJuga terenu z dróg oznaczonych symbolami 21KŚW, 05KŚL, 
b) liczba miejsc postojowych zgodnie z z § 10, pkt 6 i 7; 

4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 1, 2, 3; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: dla obie—tów zabyt—owych obowiązu–ą ustale-

nia § 8 pkt 6; 

7) zasady ”odziaJu: za—az ”odziaJu terenu na dziaJ—i budowlane. 

§ 45. Dla terenu oznaczonego symbolem 33 MW o powierzchni 0,3452 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) powierzchnia zabudowy do 40% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
b) ma—symalna wyso—o`ć zabudowy 5 —ondygnac–i, nie ”rze—racza–ąca 17 m, 

c) wyso—o`ć zabudowy towarzyszące– - garawy i budyn—ów gos”odarczych - 1 kondygnacja, do 4 m, 

d) geometria dachu do zachowania, 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

f) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 25% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 
3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz lokalizacji miejsc parkingowych: 

a) obsJuga terenu z drogi oznaczonej symbolem 05KDL, 

b) do”uszcza się ”ozostawienie garawy nadziemnych –edno”oziomowych, 
c) liczba miejsc postojowych zgodnie z z § 10, pkt 6 i 7; 

4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 9, pkt 1, 2, 3; 

6) zasady ”odziaJu: za—az ”odziaJu na dziaJ—i budowlane. 

§ 46. Dla terenu oznaczonego symbolem 34 U o powierzchni 0,2356 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: zabudowa usJugowa; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) powierzchnia zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
b) wyso—o`ć zabudowy 3 —ondygnac–e, nie ”rze—racza–ąca 15 m, 

c) geometria dachu do zachowania, 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

e) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 25% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 
3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz lo—alizac–i mie–sc ”ar—ingowych: 

a) obsJuga terenu z drogi oznaczonej symbolem 05KDL, 

b) ilo`ć i s”osób urządzenia mie–sc ”osto–owych zgodnie z § 10 pkt 6; 

4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 9 pkt 1, 2; 

6) zasady ”odziaJu: za—az ”odziaJu terenu na dziaJ—i budowlane. 

§ 47. Dla terenu oznaczonego symbolem 35 ZP/KP o powierzchni 0,4245 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: teren zieleni urządzone– oraz mie–sc ”osto–owych dla samochodów osobowych; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) Jączna ”owierzchnia mie–sc ”osto–owych ma—symalnie do 30% ”owierzchni terenu, 

b) ”ozostawia się garawe naziemne –edno”oziomowe, 
c) wyso—o`ć zabudowy garawowe– 1—ondygnac–a, nie ”rze—racza–ąca 4 m, 

d) dach ”Jas—i o —ącie nachylenia ”oJaci dachowe– do 5°, 

e) ustala się dla wszyst—ich obie—tów na terenie, –edna—ową —olorysty—ę oraz formę elewac–i w od-

cieniach szaro`ci lub zieleni, 
f) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

g) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 40% powierzchni terenu, 
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h) lo—alizac–a ciągu ”ieszego i rowerowego, 

i) do”uszcza się w”rowadzenie obie—tów maJe– archite—tury, 
j) zakaz grodzenia terenu, 

k) zakaz umieszczania reklam; 

3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne–: obsJuga terenu z drogi oznaczonej symbolem 20KDW; 

4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 9 pkt 1, 2; 

6) zasady ”odziaJ: za—az ”odziaJu na dziaJ—i budowlane. 

§ 48. Dla terenu oznaczonego symbolem 36 KP o powierzchni 0,0840 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: teren mie–sc ”osto–owych dla samochodów osobowych; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) za—az ”odziaJu terenu na dziaJ—i budowlane, 
b) zakaz grodzenia terenu, 

c) Jączna ”owierzchnia mie–sc ”osto–owych ma—symalnie do 90% ”owierzchni terenu, 
d) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 5% powierzchni terenu; 

3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne–: obsJuga terenu z drogi oznaczonej symbolem 20KDW; 

4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11, 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 1 i 2; 

6) zasady ”odziaJu: za—az ”odziaJu terenu na dziaJ—i budowlane. 

§ 49. Dla terenu oznaczonego symbolem 37 U o powierzchni 0,1490 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: zabudowa usJugowa; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) powierzchnia zabudowy do 90% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
b) ma—symalna wyso—o`ć zabudowy 5 —ondygnac–i, nie ”rze—racza–ąca 18 m, 

c) geometria dachów bez zmian, 
d) zakaz grodzenia terenu, 

e) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 5% terenu; 

3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz mie–sc ”ar—ingowych: obsJuga terenu z drogi oznaczonej symbo-

lem 20KDW; 

4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 9, pkt 1 i 2; 

6) zasady ”odziaJu: za—az ”odziaJu na dziaJ—i budowlane. 

§ 50. Dla terenu oznaczonego symbolem 38U o powierzchni 0,3574 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: zabudowa usJugowa; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) powierzchnia zabudowy do 50% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
b) ma—symalna wyso—o`ć zabudowy 4 —ondygnac–e, nie ”rze—racza–ąca 13 m, 

c) do”uszcza się urządzenie mie–sc ”osto–owych w formie parkingu podziemnego, 

d) dach ”Jas—i o —ącie nachylenia ”oJaci dachowe– do 15°, 
e) dopuszcza się zachowanie i —ontynuac–ę geometrii istnie–ących dachów wyJącznie dla budyn—ów 

rozbudowywanych, 

f) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

g) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 25% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 
3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz mie–sc ”ar—ingowych: 

a) obsJuga terenu z drogi oznaczonej symbolem 20KDW, 

b) ilo`ć i s”osób urządzenia mie–sc ”osto–owych zgodnie z § 10 pkt 6 i 7; 

4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 9 pkt 1,2; 

6) zasady ”odziaJu zgodnie z § 5 ”rzy zachowaniu minimalne– ”owierzchni dziaJ—i budowlane– 900 m²; 

§ 51. Dla terenu oznaczonego symbolem 39U o powierzchni 0,5852 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: zabudowa usJugowa, do”uszcza się fun—c–ę miesz—aniową; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) funkcja mieszkaniowa w formie wydzielonych lokali mieszkalnych, 

b) powierzchnia zabudowy do 40% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
c) ma—symalna wyso—o`ć nowe– zabudowy 4 —ondygnac–e, nie ”rze—racza–ąca 15 m, 

d) do”uszcza się —ondygnac–e ”odziemne dla urządzenia mie–sc ”osto–owych, 
e) dach ”Jas—i o —ącie nachylenia ”oJaci dachowe– do 15°, 
f) zakaz zabudowy obie—tami towarzyszącymi (garawami, budyn—ami gos”odarczymi), 
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g) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

h) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 25% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 
3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz miejsc parkingowych: 

a) obsJuga terenu z drogi oznaczonej symbolem 20KDW, 

b) ilo`ć i s”osób urządzenia mie–sc ”osto–owych zgodnie z § 10, pkt 6 i 7; 

4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 1, 2, 3; 

6) zasady ”odziaJu: za—az ”odziaJu terenu na dziaJ—i budowlane. 

§ 52. Dla terenu oznaczonego symbolem 40 U o powierzchni 1,4705 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: zabudowa usJugowa, w tym obie—t strawy ”owarnej; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) powierzchnia zabudowy do 50% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
b) ma—symalna wyso—o`ć zabudowy 5 —ondygnac–i, nie ”rze—racza–ąca 25 m, 

c) do”uszcza się obie—t lub –ego czę`ć w formie dominanty, 

d) dach ”Jas—i o nachylenia ”oJaci dachowe– do 15°, ”rzy czym nie dotyczy dominanty, 
e) zakaz zabudowy obiektami 1 kondygnacyjnymi z wyJączeniem obie—tów –ednost—i strawy ”owarne–, 
f) do”uszcza się lądowis—o na dachu obie—tu –ednost—i strawy ”owarnej, 

g) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

h) zakaz grodzenia terenu, z wyJączeniem terenu –ednost—i strawy ”owarne–, 
i) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 20% ”owierzchni dziaJ—i; 

3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz miejsc parkingowych: 

a) obsJuga terenu z ”rzylegJych dróg ”ublicznych, 
b) do”uszcza się ”oJączenie terenu strawy ”owarne– z ”lanowanym rondem na s—rzywowaniu ulic 

Monte Cassino (poza planem) i 01KDG, poprzez teren oznaczony 50ZP/KP, 

c) nalewy za”ewnić minimum 1 mie–sce ”osto–owe na —awde roz”oczęte 50 m² ”owierzchni uwyt—owe–, 
d) do”uszcza się lo—alizac–ę ”ar—ingu ”odziemnego, 
e) do”uszcza się garawe wbudowane w kondygnacji nadziemnej; 

4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 1, 2; 

6) zasady ”odziaJu zgodnie z § 5 ”rzy zachowaniu minimalne– ”owierzchni dziaJ—i budowlane– 7000 m². 

§ 53. Dla terenu oznaczonego symbolem 41U o powierzchni 0,2406 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: zabudowa usJugowa, w tym usJugi —ultury, administrac–i, gastronomii; 
2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) powierzchnia zabudowy do 40% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
b) wyso—o`ć zabudowy 3-4 kondygnac–e, nie ”rze—racza–ąca 12 m, 

c) dach ”Jas—i o —ącie nachylenia ”oJaci dachowe– do 15°, 
d) ”rzestrzeL obsJugi —lientów —sztaJtować w sąsiedztwie terenu 44źP, 
e) za”lecze lo—alizować od drogi oznaczone– symbolem 04KŚL, 

f) zakaz grodzenia terenu, 

g) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

h) maksymalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 35% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 
3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz mie–sc ”ar—ingowych: 

a) obsJuga terenu z drogi oznaczonej symbolem 04KDL, 

b) ilo`ć i s”osób urządzenia mie–sc ”osto–owych zgodnie z § 10 pkt 6 i 7, 

c) do”uszcza się —ondygnac–e ”odziemne dla urządzenia mie–sc ”osto–owych; 
4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 9 pkt 1-2; 

6) zasady ”odziaJu: za—az ”odziaJu terenu na dziaJ—i budowlane. 

§ 54. Dla terenu oznaczonego symbolem 42U o powierzchni 0,8184 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: zabudowa usJugowa, w tym usJugi kultury, administracji, gastronomii; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) powierzchnia zabudowy do 40% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
b) wyso—o`ć zabudowy od 3 do 5 —ondygnac–i, nie ”rze—racza–ąca 17 m, 

c) dach ”Jas—i o —ącie nachylenia ”oJaci dachowe– do 15°, 
d) zakaz grodzenia terenu, 

e) ”rzestrzeL obsJugi —lientów —sztaJtować w sąsiedztwie terenu 44źP, 
f) za”lecze lo—alizować od drogi oznaczone– symbolem 04KŚL, 

g) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

h) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 25% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 
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3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz mie–sc ”ar—ingowych: 

a) obsJuga terenu z drogi oznaczonej symbolem 04KDL, 

b) ilo`ć i s”osób urządzenia mie–sc ”osto–owych zgodnie z § 10 pkt 6 i 7, 

c) do”uszcza się —ondygnac–e ”odziemne dla urządzenia mie–sc ”osto–owych; 
4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 1 i 2; 

6) zasady ”odziaJu zgodnie z § 5 ”rzy zachowaniu minimalne– ”owierzchni dziaJ—i budowlane– 2400 m². 

§ 55. Dla terenu oznaczonego symbolem 43U o powierzchni 0,4133 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: zabudowa usJugowa, w tym usJugi —ultury, administrac–i, gastronomii; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) powierzchnia zabudowy do 30% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
b) wyso—o`ć zabudowy od 3 do 4 —ondygnac–i, nie ”rze—racza–ąca 12 m, 

c) dach ”Jas—i o —ącie nachylenia ”oJaci dachowe– do 15°, 
d) ”rzestrzeL obsJugi —lientów —sztaJtować w sąsiedztwie terenu 44źP, 
e) za”lecze lo—alizować od drogi oznaczone– symbolem 04KŚL, 

f) zakaz grodzenia terenu, 

g) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

h) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 40% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 
3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz mie–sc ”ar—ingowych: 

a) obsJuga terenu z drogi oznaczonej symbolem 04KDL, 

b) ilo`ć i s”osób urządzenia mie–sc ”osto–owych zgodnie z § 10 pkt 6 i 7, 

c) do”uszcza się —ondygnac–e ”odziemne dla urządzenia mie–sc ”osto–owych; 
4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami § 9, pkt 1 i 2; 

6) zasady ”odziaJu zgodnie z § 5 ”rzy zachowaniu minimalne– ”owierzchni dziaJ—i budowlane– 1600 m². 

§ 56. Dla terenu oznaczonego symbolem 44ZP o powierzchni 3,5872 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie: tereny zieleni parkowej; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) na—az realizac–i gJównego ciągu —omuni—acy–nego - ”ieszego, wraz ze `ciew—ą rowerową, —ierune— 
”rzebiegu —tórych ”o—azano na rysun—u ”lanu, 

b) minimalna szero—o`ć ciągu, o —tórym mowa w lit. a - 6 m, 

c) minimalna szero—o`ć ”asa zieleni nis—ie–, obustronnie otacza–ące– ciąg ”ieszy i `ciew—ę rowerową - 
15 m, 

d) pas zieleni, o —tórym mowa w lit c, —sztaJtować w formie trawni—ów i rabat, z dopuszczeniem 

gru” —rzewów i wywo”Jotów o wyso—o`ci ma—symalne– 1,20 m, 

e) do”uszcza się lo—alizac–ę: otwartego zbiorni—a wodnego, obie—tów maJe– archite—tury, fontanny, 
placu zabaw dla dzieci do lat 12, polan rekreacyjnych (szachy w terenie, pole do minigolfa) 

f) zakaz grodzenia terenu, 

g) zakaz lokalizowania miejsc postojowych, 

h) zakaz umieszczania reklam, 

i) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 80% powierzchni terenu; 

3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– - obsJuga terenu z ”rzylegJych dróg ”ublicznych; 
4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 9 pkt 1, 2, 3; 

6) zasady ”odziaJu: za—az ”odziaJu na dziaJ—i budowlane. 

§ 57. Dla terenu oznaczonego symbolem 45 ZP/KP o powierzchni 1,2352 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie: teren zieleni urządzone– oraz mie–sc ”osto–owych dla samochodów osobowych; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) do”uszcza się w”rowadzenie obie—tów maJe– archite—tury, 
b) zakaz grodzenia terenu, 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 50% powierzchni terenu, 

d) lo—alizac–a gJównego ciągu ”ieszego i rowerowego; 

3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz mie–sc ”ar—ingowych: 

a) obsJuga terenu z ”rzylegJych dróg ”ublicznych, 
b) Jączna ”owierzchnia miejsc postojowych maksymalnie do 30% powierzchni terenu; 

4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 1 i 2; 

6) zasady ”odziaJu: za—az ”odziaJu terenu na dziaJ—i budowlane. 
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§ 58. Dla terenu oznaczonego symbolem 46 US o powierzchni 10,4983 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: zabudowa usJugowa - usJugi s”ortu i rekreacji; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni terenu, 

b) ma—symalna wyso—o`ć zabudowy 4 —ondygnac–e, nie ”rze—racza–ąca 20 m, 

c) dach ”Jas—i o —ącie nachylenia ”oJaci dachowe– do 22°, 
d) do”uszcza się w”rowadzenie obie—tów maJe– archite—tury, 
e) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 40% powierzchni terenu; 

3) zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz mie–sc ”ar—ingowych: 

a) obsJuga terenu z drogi oznaczone– symbolem 04KŚL, oraz istnie–ącego z–azdu z ul. Orląt Lwows—ich, 
b) ilo`ć i s”osób urządzenia mie–sc ”osto–owych zgodnie z § 10 pkt 6; 

4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 1,2; 

6) zasady ”odziaJu: za—az ”odziaJu terenu na dziaJ—i budowlane. 

§ 59. Dla terenu oznaczonego symbolem 47 MN/U o powierzchni 0,6141 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: zabudowa miesz—aniowa –ednorodzinna szeregowa, do”uszcza się fun—c–ę usJugową; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) usJugi lo—alizować w na–niwszych —ondygnac–ach budyn—u lub w kondygnacjach podziemnych, 

b) powierzchnia zabudowy do 70% ”owierzchni dziaJ—i, 
c) wyso—o`ć zabudowy od 2 do 3 —ondygnac–i, nie ”rze—racza–ąca 12 m, 

d) geometria dachu do zachowania, 

e) istnie–ące linie zabudowy od strony terenów —omuni—acy–nych do zachowania, 
f) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 10% ”owierzchni dziaJ—i; 

3) zasady i zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz mie–sc ”ar—ingowych: 

a) obsJuga terenu z drogi oznaczonej symbolem 04KDL, 

b) na terenie nalewy za”ewnić min. 10 mie–sc ”osto–owych; 
4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 9 pkt 1, 2, 3; 

6) zasady podziaJu: za—az ”odziaJu terenu na dziaJ—i budowlane; 

§ 60. Dla terenu oznaczonego symbolem 48 UO o powierzchni 1,9571 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: zabudowa usJugowa - usJugi o`wiaty (sz—oJa); 
2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) powierzchnia zabudowy do 40% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
b) ma—symalna wyso—o`ć zabudowy 3 —ondygnac–e, nie ”rze—racza–ąca 12 m, 

c) dach ”Jas—i o —ącie nachylenia ”oJaci dachowe– do 22°, 
d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

e) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 30% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–; 
3) zasady i zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz mie–sc ”ar—ingowych: 

a) obsJuga terenu z dróg ”rzylegJych, 
b) na terenie nalewy za”ewnić minimum 10 mie–sc ”osto–owych; 

4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowis—a zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 1, 2; 

6) zasady ”odziaJu: za—az ”odziaJu terenu na dziaJ—i budowlane. 

§ 61. Dla terenu oznaczonego symbolem 49 U o powierzchni 0,9823 ha ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: zabudowa usJugowa; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) powierzchnia zabudowy do 60% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 
b) wyso—o`ć zabudowy od 3 do 4 kondygnacji, nie ”rze—racza–ąca 16 m, 

c) dach ”Jas—i o —ącie nachylenia ”oJaci dachowe– do 15°, 
d) nie”rze—raczalne linie zabudowy o—re`lone na rysun—u ”lanu, 
e) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 15% ”owierzchni dziaJ—i; 

3) zasady i zasady obsJugi —omuni—acyjnej oraz miejsc parkingowych: 

a) obsJuga terenu z dróg ”rzylegJych, 
b) ilo`ć i s”osób urządzenia mie–sc ”osto–owych zgodnie z § 10, pkt 6 i 7; 

4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowiska zgodnie z ustaleniami § 9, pkt 1 i 2; 

6) zasady ”odziaJu: za—az ”odziaJu terenu na dziaJ—i budowlane. 
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§ 62. Dla terenu oznaczonego symbolem 50 ZP/KP o powierzchni 1,9724 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie - teren zieleni urządzone– oraz mie–sc ”osto–owych dla samochodów osobowych; 

2) zasady zagospodarowania terenu i —sztaJtowanie zabudowy: 

a) do”uszcza się w”rowadzenie obie—tów maJe– archite—tury, 
b) zakaz grodzenia terenu, 

c) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 40% powierzchni terenu; 

3) zasady i zasady obsJugi —omuni—acy–ne– oraz mie–sc ”ar—ingowych: 

a) obsJuga terenu z drogi oznaczone– symbolem 11KŚŚ, do”uszcza się ”ozostawienie istnie–ących 
z–azdów z drogi 01KDG, 

b) powierzchnia miejsc postojowych - 50% powierzchni terenu, 

c) do”uszcza się realizac–ę bez”o`redniego ”oJączenia z ”lanowanym rondem na s—rzywowaniu ulic 
Monte Cassino, FaJata - dotyczy –ednost—i strawy ”owarne–; 

4) zasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11; 

5) zasady ochrony `rodowiska zgodnie z ustaleniami § 9 pkt 1 i 2; 

6) zasady ”odziaJu: za—az ”odziaJu terenu na dziaJ—i budowlane. 

§ 63. Dla terenu oznaczonego symbolem 01KDG o powierzchni 2,9186 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: droga ”ubliczna —lasy gJówne–, urządzenia infrastruktury technicznej oraz sieci uzbro-

jenia, w tym nie związane z obsJugą drogi i terenów do nie– ”rzylegJych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szero—o`ć zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dwie jezdnie dwupasowe, 

c) obustronnie chodnik, 

d) zakaz lokalizowania miejsc postojowych, 

e) nakaz realizacji drogi rowerowej, do”uszcza się wydzielenie drogi rowerowe– dwustronne–, 
f) do”uszcza się dosadzenia zieleni wyso—ie–, za”ro–e—towane– z uwzględnieniem sieci istnie–ącego 

i projektowanego uzbrojenia, 

g) do”uszcza się lo—alizac–ę sieci i urządzeL infrastru—tury techniczne– zgodnie z ustaleniami § 11. 

§ 64. Dla terenu oznaczonego symbolem 02KDZ o powierzchni 1,8301 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: droga ”ubliczna —lasy zbiorcze–; urządzenia infrastru—tury technicznej oraz sieci uzbro-

jenia, w tym nie związane z obsJugą drogi i terenów do nie– ”rzylegJych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szero—o`ć zgodnie z rysunkiem planu, 

b) do”uszcza się wydzielenie drogi rowerowe– –ednostronne–, 
c) obustronnie chodnik, 

d) do”uszcza się lo—alizowanie mie–sc ”osto–owych, 
e) do”uszcza się dosadzenia zieleni wyso—ie– z uwzględnieniem sieci istnie–ącego i projektowanego 

uzbrojenia, 

f) do”uszcza się ”ozostawienie liczby istnie–ących z–azdów bez zmian, 
g) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 10% powierzchni terenu, 

h) do”uszcza się sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– zgodnie z ustaleniami § 11, w tym pro-

jektowane sieci: 

- sieć —analizac–i deszczowe– o minimalne– `rednicy Śn500 mm, 

- budowę, ”rzebudowę lub ada”tac–ę istnie–ących —anaJów sieci ogólnos”Jawne– na sieć —anali-
zacji sanitarnej, 

- sieć cie”Jowniczą. 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: 

a) dla czę`ci terenu, ”oJowonego w strefie ｭBｬ czę`ciowe– ochrony —onserwators—ie–, obowiązu–ą 
ustalenia zawarte w § 8 pkt 4 lit. c, 

b) dla czę`ci terenu, ”oJowonego w strefie ｭAｬ `cisJe– ochrony —onserwators—ie–, obowiązu–ą ustale-

nia zawarte w § 8 pkt 3 lit. d, e, f. 

§ 65. Dla terenu oznaczonego symbolem 03KDZ o powierzchni 0,3356 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: droga ”ubliczna —lasy zbiorcze–; urządzenia infrastru—tury techniczne– oraz sieci uzbro-

jenia, w tym nie związane z obsJugą drogi i terenów do nie– ”rzylegJych; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szero—o`ć zgodnie z rysunkiem planu, 

b) jedna jezdnia dwupasowa, 

c) obustronnie chodniki, 

d) lokalizacja jednostronnie dwukierunkowej drogi rowerowej, 
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e) do”uszcza się lo—alizowanie mie–sc ”osto–owych, 
f) do”uszcza się dosadzenia zieleni wyso—ie–, za”ro–e—towane– z uwzględnieniem sieci istnie–ącego 

i projektowanego uzbrojenia, 

g) do”uszcza się sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– zgodnie z ustaleniami § 11, w tym pro-

jektowane sieci: 

- sieć —analizac–i deszczowe– o minimalne– `rednicy Śn800 mmm, 

- sieć cie”Jowniczą, 

- budowę, ”rzebudowę lub ada”tac–ę istnie–ących —anaJów sieci ogólnos”Jawne– na sieć —anali-
zacji sanitarnej. 

§ 66. Dla terenu oznaczonego symbolem 04KDL o powierzchni 1,3715 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie: droga publiczna klasy lokalnej, w ramach ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ącego do”uszcza się 
urządzenia infrastru—tury techniczne– oraz sieci uzbro–enia, w tym nie związane z obsJugą drogi; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szero—o`ć zgodnie z rysunkiem planu, 

b) jedna jezdnia dwupasowa, 

c) jednostronnie chodnik, 

d) ruch rowerowy w jezdni, do”uszcza się –a—o wydzieloną drogę rowerową, 
e) do”uszcza się dosadzenia zieleni wyso—ie–, za”ro–e—towane– z uwzględnieniem sieci istnie–ącego 

i projektowanego uzbrojenia, 

f) do”uszcza się sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– zgodnie z ustaleniami w § 11, w tym 

projektowane sieci: 

- sieć wodociągową o minimalne– `rednicy Śn 100 mm; 

- sieć —analizac–i sanitarne– o minimalne– `rednicy Śn 200 mm; 

- sieci kanalizacji deszczowej o minimalne– `rednicy Śn 300 mm; 

- sieć gazową o minimalne– `rednicy Śn 60 mm; 

- sieci energetyczne podziemne n/n i `r/n; 

- sieć cie”Jowniczą; 

- sieci telekomunikacyjne i inne nis—o”rądowe; 

- budowę, ”rzebudowę lub ada”tac–ę istnie–ących —anaJów sieci ogólnos”Jawne– na sieć —anali-
zacji sanitarnej; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: dla czę`ci terenu ”oJowonego w strefie ｭBｬ czę-
`ciowe– ochrony —onserwators—ie– obowiązu–ą ustalenia zawarte w § 8 pkt 4 lit. b i c. 

§ 67. Dla terenu oznaczonego symbolem 05KDL o powierzchni 0,9110 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie: droga publiczna klasy lokalnej; w ramach ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ącego do”uszcza się 
urządzenia infrastru—tury techniczne– oraz sieci uzbro–enia, w tym nie związane z obsJugą drogi; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szero—o`ć zgodnie z rysunkiem planu, 

b) jedna jezdnia dwupasowa, 

c) wydzielenie jednostronne chodnika, 

d) do”uszcza się dosadzenia zieleni wyso—ie–, za”ro–e—towane– z uwzględnieniem sieci istnie–ącego 

i projektowanego uzbrojenia, 

e) do”uszcza się lo—alizowanie mie–sc postojowych, 

f) do”uszcza się sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– zgodnie z ustaleniami § 11, w tym re-

alizac–ę sieci —analizac–i deszczowe– o minimalne– `rednicy Śn 300 mm. 

§ 68. Dla terenu oznaczonego symbolem 06KDL o powierzchni 0,2965 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie: droga publiczna klasy lokalnej; w ramach ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ącego do”uszcza się 
urządzenia infrastru—tury techniczne– oraz sieci uzbro–enia, w tym nie związane z obsJugą drogi; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szero—o`ć zgodnie z rysunkiem planu, 

b) jedna jezdnia dwupasowa, 

c) obustronnie chodnik, 

d) ruch rowerowy w jezdni, 

e) do”uszcza się lo—alizowanie mie–sc ”osto–owych, 
f) do”uszcza się dosadzenia zieleni wyso—ie–, za”ro–e—towane– z uwzględnieniem sieci istnie–ącego 

i projektowanego uzbrojenia, 

g) do”uszcza się sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– zgodnie z ustaleniami § 11; 

3) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: dla czę`ci terenu, ”oJowonego w strefie ｭBｬ czę`ciowe– 
ochrony —onserwators—ie–, obowiązu–ą ustalenia zawarte w § 8 pkt 4 lit. c. 
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§ 69. Dla terenu oznaczonego symbolem 07KDD o powierzchni 0,1837 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie: droga publiczna klasy dojazdowej; w ramach ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ącego do”uszcza 
się urządzenia infrastru—tury technicznej oraz sieci uzbrojenia, w tym nie związane z obsJugą drogi; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szero—o`ć zgodnie z rysunkiem planu, 

b) jedna jezdnia dwupasowa, 

c) obustronnie chodnik, 

d) ruch rowerowy w jezdni, 

e) do”uszcza się dosadzenia zieleni wysokiej, zaprojektowanej z uwzględnieniem sieci istnie–ącego 

i projektowanego uzbrojenia, 

f) do”uszcza się lo—alizowanie mie–sc ”osto–owych, 
g) do”uszcza się sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– zgodnie z ustaleniami § 11, w tym bu-

dowa sieci kanalizacji deszczowej o minimalne– `rednicy Śn 300 mm. 
3) ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: dla terenu, ”oJowonego w strefie ｭBｬ czę`ciowe– ochrony 

—onserwators—ie–, obowiązu–ą ustalenia zawarte w § 8 pkt 4 lit. c. 

§ 70. Dla terenu oznaczonego symbolem 08KDD o powierzchni 0,1867 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie: droga publiczna klasy dojazdowej; w ramach ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ącego do”uszcza 
się urządzenia infrastru—tury techniczne– oraz sieci uzbro–enia, w tym nie związane z obsJugą drogi; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szero—o`ć zgodnie z rysunkiem planu, 

b) jedna jezdnia dwupasowa, 

c) obustronnie chodnik, 

d) ruch rowerowy w jezdni, 

e) do”uszcza się dosadzenia zieleni wyso—ie–, 
f) do”uszcza się lo—alizowanie mie–sc ”osto–owych, 
g) dopuszcza się dosadzenia zieleni wyso—ie–, za”ro–e—towane– z uwzględnieniem sieci istnie–ącego 

i projektowanego uzbrojenia, 

h) do”uszcza się sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– zgodnie z ustaleniami § 11, w tym bu-

dowa sieci kanalizacji deszczowej o minimalne– `rednicy Śn 300 mm; 
3) ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: teren ”oJowony w strefie ｭBｬ czę`ciowe– ochrony —on-

serwatorskiej - obowiązu–ą ustalenia zawarte w § 8 pkt 4 lit. b i c. 

§ 71. Dla terenu oznaczonego symbolem 09KDD o powierzchni 0,3865 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie: droga publiczna klasy dojazdowej; w ramach ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ącego do”uszcza 
się urządzenia infrastru—tury techniczne– oraz sieci uzbro–enia, w tym nie związane z obsJugą drogi; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szero—o`ć zgodnie z rysunkiem planu, 

b) jedna jezdnia dwupasowa, 

c) obustronnie chodnik, 

d) ruch rowerowy w –ezdni, do”uszcza się –a—o wydzieloną drogę rowerową, 
e) do”uszcza się lo—alizowanie mie–sc ”osto–owych, 
f) do”uszcza się sieci i urządzenia infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11. 

§ 72. Dla terenu oznaczonego symbolem 10KDD o powierzchni 0,4279 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie: droga publiczna klasy dojazdowej; w ramach ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ącego do”uszcza 
się urządzenia infrastruktury technicznej oraz sieci uzbrojenia, w tym nie związane z obsJugą drogi; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szero—o`ć zgodnie z rysunkiem planu, 

b) jedna jezdnia dwu pasowa, 

c) ”ozostawić obustronnie chodni— dla ruchu ”ieszego, 
d) do”uszcza się lokalizowanie miejsc postojowych, 

e) do”uszcza się sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– zgodnie z ustaleniami § 11. 

§ 73. Dla terenu oznaczonego symbolem 11KDD o powierzchni 0,7061 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie: droga publiczna klasy dojazdowej; w ramach ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ącego do”uszcza 
się urządzenia infrastru—tury techniczne– oraz sieci uzbro–enia, w tym nie związane z obsJugą drogi; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szero—o`ć zgodnie z rysunkiem planu, 

b) jedna jezdnia dwupasowa, 

c) obustronnie chodnik, 
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d) ruch rowerowy w jezdni, do”uszcza się –a—o wydzieloną drogę rowerową, 
e) do”uszcza się dosadzenia zieleni wyso—ie–, za”ro–e—towane– z uwzględnieniem sieci istnie–ącego 

i projektowanego uzbrojenia, 

f) do”uszcza się lo—alizowanie miejsc postojowych, 

g) do”uszcza się sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– zgodnie z ustaleniami § 11, w tym pro-

jektowane sieci: 

- sieć wodociągową o minimalne– `rednicy Śn 100 mm; 

- sieć —analizac–i sanitarne– o minimalne– `rednicy Śn 200 mm; 

- sieci kanalizacji deszczowej o minimalne– `rednicy Śn 300 mm; 

- sieć gazową o minimalne– `rednicy Śn 60 mm; 

- sieci energetyczne podziemne n/n i `r/n; 

- sieć cie”Jowniczą; 

- sieci telekomunikacyjne i inne nis—o”rądowe. 

§ 74. Dla terenu oznaczonego symbolem 12KDD o powierzchni 0,3203 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie: droga publiczna klasy dojazdowej; w ramach ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ącego do”uszcza 
się urządzenia infrastru—tury techniczne– oraz sieci uzbro–enia, w tym nie związane z obsJugą drogi; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szero—o`ć zgodnie z rysunkiem planu, 

b) jedna jezdnia dwupasowa, 

c) teren zagos”odarowany –a—o ciąg ”ieszo-jezdny, 

d) do”uszcza się dosadzenia zieleni wyso—ie–, za”ro–e—towane– z uwzględnieniem sieci istnie–ącego 

i projektowanego uzbrojenia, 

e) do”uszcza się –ednostronne lo—alizowanie mie–sc ”osto–owych równolegle do osi ulicy, 
f) do”uszcza się sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– zgodnie z ustaleniami § 11. 

§ 75. Dla terenu oznaczonego symbolem 13 KDD o powierzchniach 0,1359 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie ｧ droga publiczna klasy dojazdowej; w ramach ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ącego do”uszcza 

się urządzenia infrastru—tury techniczne– oraz sieci uzbro–enia, w tym nie związane z obsJugą drogi; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szero—o`ć zgodnie z rysunkiem planu, 

b) do”uszcza się drogę bez wyodrębnionych –ezdni i chodni—ów, 
c) zakaz lokalizowania miejsc postojowych, 

d) do”uszcza się sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– zgodnie z ustaleniami § 11. 

§ 76. Dla terenu oznaczonego symbolem 14 KDW o powierzchniach 0,0188 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: droga wewnętrzna ogólnodostę”na; w ramach ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ącego do”uszcza 

się urządzenia infrastru—tury techniczne– oraz sieci uzbro–enia, w tym nie związane z obsJugą drogi; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szero—o`ć zgodnie z rysunkiem planu 

b) do”uszcza się drogę bez wyodrębnionych –ezdni i chodni—ów, 
c) zakaz lokalizowania miejsc postojowych, 

d) do”uszcza się sieci i urządzenia infrastru—tury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11. 

§ 77. Dla terenu oznaczonego symbolem 15 KDW o powierzchniach 0,0109 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: droga wewnętrzna ogólnodostę”na; w ramach ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ącego do”uszcza 

się urządzenia infrastru—tury technicznej oraz sieci uzbrojenia, w tym nie związane z obsJugą drogi; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szero—o`ć zgodnie z rysunkiem planu, 

b) do”uszcza się drogę bez wyodrębnionych –ezdni i chodni—ów, 
c) zakaz lokalizowania miejsc postojowych, 

d) do”uszcza się sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– zgodnie z ustaleniami § 11. 

§ 78. Dla terenu oznaczonego symbolem 16 KDW o powierzchniach 0,0118 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: droga wewnętrzna ogólnodostę”na; urządzenia infrastru—tury technicznej oraz sieci 

uzbro–enia nie związane z obsJugą drogi; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szero—o`ć zgodnie z rysunkiem planu, 

b) do”uszcza się drogę bez wyodrębnionych –ezdni i chodni—ów, 
c) zakaz lokalizowania miejsc postojowych, 

d) do”uszcza się sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– zgodnie z ustaleniami § 11. 
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§ 79. Dla terenu oznaczonego symbolem 17 KDW o powierzchniach 0,0163 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: droga wewnętrzna ogólnodostę”na; w ramach ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ącego dopuszcza 

się urządzenia infrastru—tury techniczne– oraz sieci uzbro–enia, w tym nie związane z obsJugą drogi; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szero—o`ć zgodnie z rysunkiem planu, 

b) do”uszcza się drogę bez wyodrębnionych –ezdni i chodni—ów, 
c) zakaz lokalizowania miejsc postojowych, 

d) do”uszcza się sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– zgodnie z ustaleniami § 11;, w tym 

projektowane sieci: 

- sieć —analizac–i deszczowe– o minimalne– `rednicy Śn 160 mm; 

- sieć gazowe– o minimalne– `rednicy Śn 60 mm; 

- sieci telekomunikacyjne i inne nis—o”rądowe. 

§ 80. Dla terenu oznaczonego symbolem 18 KDW, o powierzchniach 0,0090 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: droga wewnętrzna ogólnodostę”na; urządzenia infrastru—tury techniczne– oraz sieci uzbro-

jenia, w tym nie związane z obsJugą drogi; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szero—o`ć zgodnie z rysunkiem planu, 

b) do”uszcza się drogę bez wyodrębnionych –ezdni i chodni—ów, 
c) zakaz lokalizowania miejsc postojowych, 

d) do”uszcza się sieci i urządzenia infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11, w tym pro-

jektowane sieci: 

- sieć wodociągową o minimalne– `rednicy Śn 100 mm, 

- sieć —analizac–i sanitarne– o minimalne– `rednicy Śn 160 mm, 

- sieć —analizac–i deszczowe– o minimalne– `rednicy Śn 160 mm, 

- sieć gazową o minimalne– `rednicy Śn 60 mm, 

- sieci energetyczne podziemne n/n i `r/n, 

- sieci telekomunikacyjne i inne nis—o”rądowe. 

§ 81. Dla terenu oznaczonego symbolem 19 KDW o powierzchniach 0,0185 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: droga wewnętrzna ogólnodostę”na; w ramach ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ącego do”uszcza 

się urządzenia infrastru—tury techniczne– oraz sieci uzbro–enia, w tym nie związane z obsJugą drogi; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szero—o`ć zgodnie z rysunkiem planu, 

b) dopuszcza się drogę bez wyodrębnionych –ezdni i chodni—ów, 
c) zakaz lokalizowania miejsc postojowych, 

d) do”uszcza się sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– zgodnie z ustaleniami § 11. 

§ 82. Dla terenu oznaczonego symbolem 20 KDW o powierzchni 0,2575 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: droga wewnętrzna ogólnodostę”na, w ramach ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ącego do”uszcza 

się urządzenia infrastru—tury techniczne– oraz sieci uzbro–enia, w tym nie związane z obsJugą drogi; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szero—o`ć zgodnie z rysunkiem planu, 

b) jedna jezdnia dwupasowa, 

c) do”uszcza się drogę bez wyodrębnionych –ezdni i chodni—ów, 
d) do”uszcza się dosadzenia zieleni wyso—ie–, za”ro–e—towane– z uwzględnieniem sieci istnie–ącego 

i projektowanego uzbrojenia, 

e) do”uszcza się lo—alizowanie mie–sc ”osto–owych, 
f) do”uszcza się sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– zgodnie z ustaleniami § 11, w tym pro-

jektowane sieci: 

- sieć gazową o minimalne– `rednicy Śn 60 mm; 

- sieci energetyczne podziemne n/n i `r/n; 

- sieci telekomunikacyjne i inne nis—o”rądowe. 

§ 83. Dla terenu oznaczonego symbolem 21 KDW o powierzchniach 0,0370 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie - droga wewnętrzna ogólnodostę”na, w ramach ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ącego do-

”uszcza się urządzenia infrastruktury technicznej oraz sieci uzbrojenia, w tym nie związane z obsJugą 
drogi; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szero—o`ć zgodnie z rysunkiem planu, 

b) do”uszcza się drogę bez wyodrębnionych –ezdni i chodni—ów, 
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c) zakaz lokalizowania miejsc postojowych, 

d) do”uszcza się sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– zgodnie z ustaleniami § 11. 

§ 84. Dla terenu oznaczonego symbolem 22 KDW o powierzchniach 0,3969 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie - droga wewnętrzna ogólnodostę”na, w ramach przeznaczenie uzupeJnia–ącego do-

”uszcza się urządzenia infrastru—tury techniczne– oraz sieci uzbro–enia, w tym nie związane z obsJugą 
drogi; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szero—o`ć zgodnie z rysunkiem planu, 

b) jedna jezdnia dwupasowa, 

c) dwustronnie chodniki, 

d) do”uszcza się dosadzenia zieleni wyso—ie–, za”ro–e—towane– z uwzględnieniem istnie–ącego i pro-

jektowanego uzbrojenia, 

e) do”uszcza się realizac–ę mie–sc ”osto–owych, 
f) do”uszcza się sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– zgodnie z ustaleniami § 11. 

§ 85. Dla terenu oznaczonego symbolem 23 KX o powierzchniach 0,2930 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ciąg ”ieszy; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szero—o`ć zgodnie z rysunkiem planu, 

b) teren zagos”odarowany –a—o ciąg ”ieszy z dopuszczeniem lokalizac–i obie—tów maJe– archite—tury, 
c) do”uszcza się sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– zgodnie z ustaleniami § 11. 

§ 86. Dla terenu oznaczonego symbolem 24 KX o powierzchniach 0,0333 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie - ciąg ”ieszy; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szero—o`ć zgodnie z rysunkiem planu, 

b) teren zagos”odarowany –a—o ciąg ”ieszy z do”uszczeniem lo—alizac–i obie—tów maJe– archite—tury, 
c) do”uszcza się sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– zgodnie z ustaleniami § 11. 

§ 87. Dla terenu oznaczonego symbolem 25 KX o powierzchniach 0,0304 ha, ustala się: 

1) przeznaczenie - ciąg ”ieszy; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szero—o`ć zgodnie z rysunkiem planu, 

b) teren zagos”odarowany –a—o ciąg ”ieszy z dopuszczeniem lokalizacji obie—tów maJe– archite—tury, 
c) do”uszcza się sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– zgodnie z ustaleniami § 11. 

§ 88. Dla terenu oznaczonego symbolem 26 KX o powierzchniach 0,0165 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: ciąg ”ieszy; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) szero—o`ć zgodnie z rysunkiem planu, 

b) teren zagos”odarowany –a—o ciąg ”ieszy z do”uszczeniem lo—alizac–i obie—tów maJe– archite—tury, 
c) do”uszcza się sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– zgodnie z ustaleniami § 11. 

§ 89. Dla terenów oznaczonych na rysun—u ”lanu symbolami: 1ś o powierzchniach 0,0089 ha, 2E 

o powierzchniach 0,0081 ha, 3E o powierzchniach 0,0064 ha, 4E o powierzchniach 0,0064 ha, 5E 

o powierzchniach 0,0109 ha, 6E o powierzchniach 0,0064 ha, 7E o powierzchniach 0,0025 ha, 1E 

o powierzchniach 0,0039 ha, ustala się: 

1) ”rzeznaczenie: urządzenia infrastru—tury techniczne– - stacje transformatorowe, 

2) zasady zagospodarowania terenu i zabudowy: 

a) wyso—o`ć zabudowy do 4 m, 

b) dach ”Jas—i o —ącie nachyleniu do 15°, 
c) powierzchnie terenu nalewy utwardzić w s”osób umowliwia–ący do–`cie i do–azd do urządzenia, 
d) do”uszcza się stac–e transformatorowe —ontenerowe; 

3) zasady i warun—i dotyczące obsJugi —omuni—acy–ne–: do–azd, bez”o`redni lub ”o`redni ”o”rzez drogi 
wewnętrzne i sJuwebno`ci gruntowe, z ”rzylegJych dróg ”ublicznych; 

4) zasady ”odziaJu: za—az ”odziaJu terenu, do”uszcza się wyJącznie wydzielenie terenu zgodnie z liniami 

rozgranicza–ącymi teren elementarny. 
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RozdziaJ 4 

PRZśPISY KOKCOWś 

§ 90. O—re`la się staw—i ”rocentowe wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, dla ustalenia ”rzez Prezydenta 
Miasta Koszalina –ednorazowe– o”Jaty w związ—u ze zbyciem ”rzez wJa`ciciela albo uwyt—owni—a wieczy-

stego nieruchomo`ci, —tóre– warto`ć wzrosJa w związ—u z uchwaleniem planu: 

1) w wyso—o`ci 10% dla nieruchomo`ci ”oJowonych na terenach ”rzeznaczonych ”od zabudowę miesz-

—aniową i oznaczonych symbolami ｭMW, ｭMNｬ; 
2) w wyso—o`ci 30% dla nieruchomo`ci ”oJowonych na terenach ”rzeznaczonych ”od zabudowę usJu-

gową i oznaczonych symbolami ｭUｬ, ｭMN/Uｬ, ｭMW/Uｬ; 
3) w wyso—o`ci 3% dla nieruchomo`ci ”oJowonych na ”ozostaJych terenach elementarnych. 

§ 91. Na obszarze ”od–ętym ”lanem tracą moc: 

1) UchwaJa Nr XXX/489/2005 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie miej-

scowego planu zagos”odarowania ”rzestrzennego obe–mu–ącego nieruchomo`ci ”oJowone w rejonie 

ulic MarszaJ—a Józefa PiJsuds—iego i Tadeusza Ko`ciusz—i w Koszalinie (Śzienni— Urzędowy Wo–e-

wództwa źachodnio”omors—iego Nr 100, poz. 2032); 

2) UchwaJa Nr XXXV/358/97 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 5 wrze`nia 1997 r. w sprawie zmiany 

mie–scowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego obe–mu–ącego obszar ”oJowony w Koszalinie 

między ulicami FaJata, GdaLs—ą, PiJsuds—iego, Al. źawadz—iego i —om”le—sem Góry CheJms—ie– 
(Śzienni— Urzędowy Wo–ewództwa KoszaliLs—iego Nr 30, poz. 129). 

§ 92. Wy—onywanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta Koszalina. 

§ 93. UchwaJa ”odlega ”ubli—ac–i na stronie internetowe– Urzędu Mie–s—iego w Koszalinie. 

§ 94. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa źachodnio”omors—iego. 

 

 Przewodniczący Rady Mie–s—ie– w Koszalinie  

 

WJadysJaw Husejko 
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ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XI/120/2011 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 21 czerwca 2011 r. 
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ZaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XI/120/2011 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 21 czerwca 2011 r. 
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ZaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XI/120/2011 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 21 czerwca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym Rada Miejska w Koszalinie po za”oznaniu się z uwagami wniesionymi do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu ｭMonte Cassino - FaJataｬ w Koszalinie, u–ętymi w przed-

stawionym wy—azie stanowiącym integralną czę`ć do—umentac–i formalno-prawnej prac planistycznych, 

nie uwzględnia uwag, —tóre nie zostaJy uwzględnione ”rzez Prezydenta Miasta Koszalina. 
 

 

ZaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XI/120/2011 

Rady Miejskiej w Koszalinie 

z dnia 21 czerwca 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym Rada Miejska w Koszalinie rozstrzyga, co nastę”u–e: 

1. Inwestycje z za—resu infrastru—tury techniczne– ustalone ninie–szym ”lanem obe–mu–ą: 

1) realizac–ę ”ro–e—towane– drogi ”ubliczne– o klasie ulicy lokalnej, oznaczonej w planie symbolem 04KDL, 

2) realizac–ę ”ro–e—towane– drogi ”ubliczne– o klasie ulicy dojazdowej, oznaczonej w planie symbolem 11KDD, 

3) realizac–ę, w tym budowę i modernizac–ę, oraz rozbiór—ę sieci infrastru—tury techniczne–, 
4) realizac–ę ciągu ”ieszo - rowerowego na terenach oznaczonych w planie symbolami 43ZP,44ZP. 

2. Zasady finansowania zadaL wJasnych gminy: 

1) finansowanie inwestycji z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy, 
u–ętych w niniejszym planie, podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-

blicznych, przy czym limity wydatków budwetowych na wieloletnie ”rogramy inwestycy–ne będą u–ęte 
—awdorazowo w budwecie gminy na —awdy —ole–ny ro—; 

2) zadania w za—resie realizac–i inwestyc–i —omuni—acy–nych finansowane będą ”rzez budwet miasta lub 
na ”odstawie ”orozumieL z innymi podmiotami; 

3) zadania w za—resie budowy sieci wodociągowe– i —analizac–i finansowane będą na ”odstawie art. 15 

ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-

dzaniu `cie—ów, ze `rod—ów wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w oparciu 

o uchwalane ”rzez Radę Mie–s—ą wieloletnie ”lany rozwo–u i modernizac–i urządzeL wodociągowych 

i —analizacy–nych, ”rzez budwet miasta lub na ”odstawie umów z innymi podmiotami, 

4) zadania w za—resie budowy ”ozostaJych sieci, w tym sieci energetycznych i gazowych, realizowane 

i finansowane będą zgodnie z ”rze”isami odrębnymi. 
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UCHWAIA NR VIII/54/11 

 RADY POWIATU W GOLENIOWIE 

 z dnia 30 czerwca 2011 r. 

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie. 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie ”owiatowym (t–. Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. 


