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Gdańsk, dnia 21 czerwca  2011 r. Nr 75

1595

 UCHWAŁA Nr VIII/77/11
Rady Miejskiej w Słupsku
.z.dnia.27.kwietnia.2011.r.

 w sprawie zmiany uchwały Nr L/758/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 3 marca 2010 roku 
 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

  Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 
23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 
1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 
167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. 
Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 
r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 

420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 
40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113), art. 
21 ust. l pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o 
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 
2005 r. Nr 31 poz. 266, Nr 69, poz. 626; z 2006 r. Nr 86 poz. 
602, Nr 167 poz. 1193,Nr 249, poz. 1833; z 2007r. Nr 128, 
poz. 902, Nr 173 poz. 1218; z 2010 r. Nr 3, poz. 13) Rada 
Miejska w Słupsku uchwala, co następuje:
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Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 75 — 8470 — Poz..1595

§.1

  W uchwale Nr L/758/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 
3 marca 2010 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Miejskiej Słupsk wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2 ust. 12 otrzymuje brzmienie: „12. niedostatku 

– należy przez to rozumieć udokumentowany średni 
miesięczny dochód z okresu trzech kolejnych miesięcy 
poprzedzających dzień złożenia wniosku, bądź arku-
sza aktualizacyjnego, o przyznanie lokalu socjalnego, 
przypadający na członka gospodarstwa domowego 
nieprzekraczający:
1) 85% najniższej emerytury w gospodarstwach jedno-

osobowych,
2) 65% najniższej emerytury w gospodarstwach 2 – 4 

osobowych,
3) 45% najniższej emerytury w gospodarstwach 5 i 

więcej osobowych,”.
2. § 2 ust. 15 otrzymuje brzmienie:
 „15. członkach wspólnoty samorządowej – należy przez 

to rozumieć osoby faktycznie zamieszkujące na terenie 
Miasta, nieposiadające zameldowania na pobyt stały na 
terenie innej gminy, które spełnią jeden z poniższych 
warunków:
1) zameldowane są na pobyt stały lub czasowy na 

terenie Miasta Słupsk,
2) zatrudnione są na terenie Miasta Słupsk,
3) korzystają z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Słupsku,
4) w inny sposób wykażą, że ich centrum życiowe znaj-

duje się w Słupsku.
3. W § 3 ust. 1:
 wyrazy: „art. 6 ust. 3” zastępuje się wyrazami: „art. 3 

ust. 3”.
4. W § 6:

1) skreśla się ust. 4.
5. W § 7:

1) skreśla się ust. 4.
6. Skreśla się § 8
7. W § 9:

1) ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. osobom, które opuściły dom dziecka, placówkę 

opiekuńczo – wychowawczą lub rodzinę zastępczą 
w związku z uzyskaniem pełnoletności, a ostatnim 
miejscem zamieszkania i zameldowania na pobyt 
stały lub czasowy, przed pobytem w tych placów-
kach lub rodzinie zastępczej było Miasto Słupsk, 
po zaopiniowaniu wniosku przez Społeczną Ko-
misję Mieszkaniową; wniosek powinien zostać 
złożony nie później niż w okresie dwóch lat od 
opuszczenia placówek lub rodziny zastępczej,”

2) skreśla się ust. 1 pkt 3,
8. § 12 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 „2) brak łazienki lub łazienka poza lokalem,”.
9. W § 13

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku, gdy dochód gospodarstwa do-

mowego najemcy lokalu socjalnego wzrósł 

ponad wysokość określoną w § 2 ust. 12, ale nie 
przekracza progu dochodów określonych w § 2.
ust. 13, na zasadzie wzajemnego porozumienia 
stron, proponuje się najemcy:
1) zamianę zajmowanego lokalu socjalnego na 

lokal mieszkalny przeznaczony do remontu, po 
złożeniu przez wnioskodawcę oświadczenia, w 
którym zobowiązuje się do wykonania remontu 
lokalu we własnym zakresie i na własny koszt, 
lub

2) zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony 
dotychczas zajmowanego lokalu, po uprzednim 
wyłączeniu go z zasobu lokali socjalnych.

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przekroczenie dochodu określonego w § 2 ust. 12 .

i 13 uchwały, więcej niż o 10%, wyklucza możliwość 
przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego lub 
zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

10. W § 13 ust. 6 wyrazy: „dochody określone w § 2 .
ust. 13” zastępuje się wyrazami „dochody określone .
w § 2 ust. 12”.

11. W § 17 ust. 3 dodaje się pkt 3 o treści:
„3. wnioskodawca, lub osoby wymienione we wnio-

sku dysponują lokalem mieszkalnym lub domem 
jednorodzinnym.”

12. § 21 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) najemca zajmujący lokal socjalny lub lokal miesz-

kalny o niższym standardzie przejmie za remont na 
koszt własny lokal o wyższym standardzie,

13. W § 22 ust. 5 skreśla się wyrazy: „oraz ich zbycia przez 
współmałżonków oraz osoby wymienione w ust. 2.

14. W § 22 skreśla się ust. 6.
15. Skreśla się § 22 ust. 8.
16. § 29 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Warunkiem zawarcia umowy najmu z osobami 
wymienionymi w ust. 1 – 4 jest brak zadłużenia 
czynszowego oraz nieposiadanie przez wniosko-
dawcę lub współmałżonka tytułu prawnego do 
innego lokalu, budynku lub jego części na terenie 
Miasta Słupsk.”

17. § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Postanowienia ust. 1 stosuje się również do osób, 

którym sąd prawomocnym wyrokiem nakazał 
opróżnienie lokalu, jeżeli spłaciły one zaległe na-
leżności za używany lokal oraz wszystkie koszty 
związane z postępowaniem o opróżnienie loka-
lu”.

18. § 35 traci moc z chwilą wejścia w życie uchwały Rady 
Miejskiej w Słupsku w sprawie przyjęcia „Wielolet-
niego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Miasta Słupska na lata 2012 – 2016”.

19. w załączniku Nr 1 do uchwały Nr L/758/10 Rady 
Miejskiej w Słupsku z dnia 3 marca 2010r. w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Słupsk, w 
kwestionariuszu oceny warunków socjalno – miesz-
kaniowych dokonywanej przez Społeczną Komisję 
Mieszkaniową:
1) dodaje się wiersz o treści:
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§.2

  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Słupska.

§ 3

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku

Zdzisław Sołowin

1596

 UCHWAŁA Nr VIII/24/2011
Rady Gminy Kosakowo
.z.dnia.5.kwietnia.2011.r.

 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 171/1, 171/2, 171/3, 171/4, 
171/7, 171/9, 171/10, 176/4 oraz części działki nr 171/8 w Pogórzu gmina Kosakowo.

  Na podstawie: art. 20 w związku z art. 14 ust. 8, art. 15, 
art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 
164, poz. 1587) i art. 18, ust. 2, pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) w wykonaniu uchwały 
XLIX/6/2010 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 27 stycznia 
2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
działek nr 171/1, 171/2, 171/3, 171/4, 171/7, 171/9, 171/10, 
176/4 oraz części działki nr 171/8 w Pogórzu gmina Kosa-
kowo Rada Gminy w Kosakowie uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§.1

1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Kosakowo” uchwala się zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
działek nr 171/1, 171/2, 171/3, 171/4, 171/7, 171/9, 171/10, 
176/4 oraz części działki nr 171/8 w Pogórzu gmina Ko-
sakowo, o powierzchni ok. 1,8 ha.

2. Granice terenu objętego zmianą planu określa załącznik 
do uchwały Nr XLIX/6/2010 Rady Gminy w Kosakowie 
z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego.



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 75 — 8472 — Poz..1596

§.2

1. Integralną częścią uchwały jest:
1) Załącznik nr 1 do uchwały zawierający rysunek pla-

nu;
2) Załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie 

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
3) Załącznik nr 3 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie 

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

2. Część tekstowa uchwały składa się z następujących 
rozdziałów:
1) Rozdział 1 – Przepisy ogólne. Przepisy ogólne zwie-

rają m.in. wyjaśnienie zasad konstrukcji planu oraz 
definicje terminów użytych w planie;

2) Rozdział 2 – Ustalenia ogólne dotyczące całego te-
renu;

3) Rozdział 3 – Ustalenia szczegółowe dla terenów 
elementarnych;

4) Rozdział 4 – Ochrona gruntów rolnych i leśnych;
5) Rozdział 5 – Przepisy końcowe.

§ 3

  Rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały 
zawiera następujące oznaczenia:
1. Granicę obszaru objętego opracowaniem miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu; 

tj. granice terenu elementarnego.
3. Nieprzekraczalne linie zabudowy.
4. Symbole cyfrowo-literowe terenów wydzielonych linia-

mi rozgraniczającymi;
1) symbole cyfrowe są numerami porządkowymi.
2) symbole literowe umieszczone po symbolu cyfro-

wym oznaczają przeznaczenie terenu.
5. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu:

1) U – tereny zabudowy usługowej;
2) ZP - tereny zieleni urządzonej;
3) US - tereny sportu i rekreacji.

Rozdział 2
Ustalenia ogólne dotyczące całego terenu

§.4

  Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

  Zaleca się takie sytuowanie elementów zainwestowania 
(budynków, wjazdów itp.), aby nie kolidowały z wartoś-
ciowymi drzewami.

§.5

. . Zasady ochrony środowiska,  
przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. W granicach terenu objętego planem nie występują 
prawne formy ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego.

2. Na terenie objętym planem występują następujące 
formy ochrony środowiska: cały teren położony jest 
w granicach zbiornika wód podziemnych GZWP – 111 
Subniecka Gdańska; zbiornik ten nie wymaga wyzna-
czenia obszaru ochronnego oraz wprowadzenia zaka-
zów lub ograniczeń w sposobie zagospodarowania 
powierzchni terenu.

3. Zasięg uciążliwości dla środowiska działalności go-
spodarczej, prowadzonej na danym terenie, winien 

być bezwzględnie ograniczony do granic obszaru, do 
którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące 
się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, 
winny być wyposażone w środki techniczne ochrony 
przed tymi uciążliwościami. Zapis nie dotyczy lokalizo-
wania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności 
publicznej w rozumieniu obowiązujących przepisów.

4. Wartościowe zadrzewienia podlegają ochronie. Wszelka 
działalność związana z gospodarką starodrzewem pod-
lega uzgodnieniu z Urzędem Gminy Kosakowo.

5. Wszelkie prace budowlane należy tak prowadzić, aby 
zminimalizować ujemne skutki realizacji inwestycji; na-
leży ograniczyć wykonanie budowlanych prac ziemnych 
jedynie do terenu lokalizacji poszczególnych budynków, 
dróg dojazdowych do nich prowadzących oraz realizacji 
obiektów infrastruktury technicznej.

§.6

  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

  W granicach terenu objętego planem nie występują 
zabytki w rozumieniu przepisów odrębnych.

§.7

. . Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych.

1. Dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych, obiek-
tów małej architektury i zieleni.

2. W rozwiązaniach przestrzeni publicznych należy prze-
widzieć udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

§ 8

. . Sposoby zagospodarowania terenów  
lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 

przepisów odrębnych

  W granicach terenu objętego planem nie występują 
tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie od-
rębnych przepisów.

§.9

  Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem miejscowym

  Plan nie uruchamia procedury scalenia i podziału nie-
ruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi.

§.10

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

w tym zakaz zabudowy

1. Obowiązuje zakaz wznoszenia obiektów budowlanych 
o wysokości większej niż 89 m n.p.m.

2. Zainwestowanie i użytkowanie istniejące legalnie w 
dniu wejścia w życie niniejszego planu uznaje się za 
zgodne z planem, chyba, że ustalenia szczegółowe sta-
nowią inaczej. Niezgodne z planem istniejące legalnie 
budynki mogą być poddawane remontom bez prawa 
powiększania kubatury budynku.

3. Wyklucza się rozbudowę obiektów i zespołów zabudo-
wy istniejących w dniu uchwalenia niniejszego planu i 
nie spełniających ustaleń niniejszego planu. Ustalenie 
to obowiązuje do czasu wyburzenia tych obiektów/
zespołów lub ich przebudowy zgodnej z ustaleniami 
planu.



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 75 — 8473 — Poz..1596

§.11

.  Zasady modernizacji,  
rozbudowy i budowy systemu komunikacji

1. Obsługa komunikacyjna z: istniejących dróg publicz-
nych przyległych do terenu objętego zmianą planu.

2. Dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych.
3. Dla zabudowy usługowej należy zapewnić miejsca 

postojowe i place manewrowe w obrębie terenu lub w 
granicach własnej działki:
1) min 2 miejsca na 100 m2 powierzchni usługowej,
2) min 1 miejsce na 10 zatrudnionych.

§.12

  Zasady modernizacji, rozbudowy  
i budowy systemu infrastruktury technicznej

1. Zaopatrzenie w wodę: z wodociągu w liniach rozgrani-
czających dróg.

2. Odprowadzenie ścieków:
1) poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do Grupowej 

Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” (poza obszarem 
opracowania planu),

2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej winna być pro-
wadzona wyprzedzająco lub równolegle w stosunku 
do realizacji planowanej zabudowy terenu.

3. Odprowadzenie wód deszczowych:
1) dla terenów usługowych - z dachów obiektów bu-

dowlanych i terenów utwardzonych do gruntu w 
granicach własnej działki lub do zbiorników retencyj-
nych zlokalizowanych poza obszarem zmiany planu 
za pośrednictwem kanalizacji deszczowej; zaleca 
się zagospodarowanie wód opadowych w obrębie 
wydzielonych działek w sposób umożliwiający ich 
późniejsze wykorzystanie;

2) wody opadowe z terenów utwardzonych i zanie-
czyszczonych odprowadzane do środowiska należy 
oczyścić zgodnie z wymogami obowiązujących 
przepisów;

3) nadmiar wody z projektowanych zbiorników reten-
cyjnych będzie odprowadzany przelewem na niżej 
położone łąki poza granice planu.

4. Zaopatrzenie w gaz: z sieci gazociągowej lub poprzez 
dystrybucję gazu butlowego.

5. Zaopatrzenie w energię elektryczną:
1) z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego 

napięcia zgodnie z warunkami gestora sieci,
2) dla istniejących napowietrznych linii elektroenerge-

tycznych 15 kV ustala się strefy bezpieczeństwa o 
szerokości 2 x 7,5 m wolne od zabudowy mieszka-
niowej i zieleni wysokiej lub ich przebudowę na sieci 
kablowe,

3) nowe linie elektroenergetyczne budować należy jako 
kablowe, prowadzone w liniach rozgraniczających 
dróg,

4) dopuszcza się lokalizację nowych elektroenergetycz-
nych sieci i stacji transformatorowych na wydzielo-
nych terenach (w sposób nie ograniczający podsta-
wowego przeznaczenie tych terenów) w uzgodnieniu 
z gestorem sieci.

6. Zaopatrzenie w energię cieplną: indywidualne sposo-
by zaopatrzenia w ciepło ze źródeł nieemisyjnych lub 
niskoemisyjnych.

7. Obowiązuje utylizacja odpadów stałych poza terenem 
objętym planem zgodnie z obowiązującymi wymaga-
niami przepisów prawnych.

8. Dopuszcza się zmianę lokalizacji istniejących sieci 

i urządzeń infrastruktury technicznej (w sposób nie 
ograniczający podstawowego przeznaczenia terenów 
wydzielonych liniami rozgraniczającymi) w uzgodnieniu 
z właścicielami i zarządzającymi tymi sieciami i urzą-
dzeniami.

9. Należy zapewnić dostęp do sieci i urządzeń infrastruk-
tury technicznej położonych poza liniami rozgranicza-
jącymi dróg dla zarządzających sieciami.

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych 

znajdujących się na terenie planu

§ 13

  Ustalenia dla terenu 4U o powierzchni 1,20 ha.

1. Przeznaczenie terenu:
1) teren zabudowy usługowej,
2) dopuszcza się mieszkania związane z prowadzoną 

działalnością – 1 lokal mieszkalny na wydzielonej 
działce usługowej;

3) powierzchnia lokalu mieszkalnego w obiektach 
usługowych nie może przekraczać 50% powierzchni 
całkowitej obiektu.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 4

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: potencjalna uciążliwość prowadzonej 
działalności gospodarczej nie może przekroczyć granic 
terenu.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: w obrębie terenu nie 
występują obiekty ani tereny o wartościach kulturo-
wych.

5. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych: obowią-
zują ustalenia ogólne zawarte w § 7

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zago-
spodarowania terenu:
1) ustala się oznaczone na rysunku planu nieprzekra-

czalne linie zabudowy w odległości 6m od granicy 
opracowania planu, zgodnie z rysunkiem planu;

2) ustala się wskaźniki i parametry zagospodarowania 
terenu:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie 40%,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

20%, w przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni 
uwzględniający rodzime gatunki występujące 
naturalnie w regionie,

3) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania nowej 
zabudowy:
a) ilość kondygnacji: maksymalnie dwie kondygna-

cje nadziemne oraz maksymalnie 1 kondygnacja 
podziemna,

b) wysokość zabudowy: maksymalnie 10m,
c) kształt dachu: dowolny
d) kąt nachylenia połaci dachowych: dowolny.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) dopuszcza się podział na działki budowlane o po-

wierzchni nie mniejszej niż 2000m2,
2) należy zapewnić dostęp z każdej działki do drogi 

publicznej,
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3) szerokość wydzielonych dróg wewnętrznych – nie 
mniej niż 6,0 m.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych;
2) należy zapewnić dostęp do urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej.
10. Obsługa komunikacyjna: obowiązują ustalenia ogólne 

zawarte.w.§.11
11. Infrastruktura techniczna: obowiązują ustalenia ogólne 

zawarte.w.§.12
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów: na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, zakaz nie dotyczy 
dotychczasowego wykorzystania terenu do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.

13. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową 
służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokości 10% dla całego terenu 
elementarnego.

§.14

  Ustalenia dla terenu 5ZP o powierzchni 0,36 ha.

1. Przeznaczenie terenu: teren zieleni urządzonej; dopusz-
cza się tu zagospodarowanie związane z rekreacyjnym 
wykorzystaniem terenu tj. ścieżki piesze, ławki, zada-
szone miejsca odpoczynku.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 4

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
1) należy zachować istniejącą zieleń wysoką; dopusz-

cza się wycinkę, przy przebudowie ze względu na 
bezpieczeństwo ruchu oraz w celu niezbędnych cięć 
sanitarnych;

2) należy zachować istniejący zbiornik wodny.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: w obrębie terenu nie 
występują obiekty ani tereny o wartościach kulturo-
wych.

5. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych: obowią-
zują ustalenia ogólne zawarte w § 7

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zago-
spodarowania terenu: procent powierzchni biologicznie 
czynnej – 90%; w przypadku nowych nasadzeń dobór 
zieleni uwzględniający rodzime gatunki występujące 
naturalnie w regionie.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
nie dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych;
2) należy zapewnić dostęp do urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej;
3) dopuszcza się wykorzystanie istniejącego zbiornika 

wodnego w celach retencyjnych;
4) dopuszcza się lokalizację placyku z pojemnikami do 

segregacji odpadów.
10. Obsługa komunikacyjna: obowiązują ustalenia ogólne 

zawarte.w.§.11

11. Infrastruktura techniczna: obowiązują ustalenia ogólne 
zawarte.w.§.12

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenów: na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego, zakaz nie dotyczy 
dotychczasowego wykorzystania terenu do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.

13. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową 
służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokości 0% dla całego terenu 
elementarnego.

§.14

  Ustalenia dla terenu 6US o powierzchni 0,20 ha.

1. Przeznaczenie terenu: teren sportu i rekreacji; dopuszcza 
się urządzenie skateparku.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 4

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: w obrębie terenu nie występują prawne 
formy ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kul-
turowego.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: w obrębie terenu nie 
występują obiekty ani tereny o wartościach kulturo-
wych.

5. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych: obowią-
zują ustalenia ogólne zawarte w § 7

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zago-
spodarowania terenu:
1) ustala się oznaczone na rysunku planu nieprzekra-

czalne linie zabudowy w odległości 6m od granicy 
opracowania planu, zgodnie z rysunkiem planu;

2) ustala się wskaźniki i parametry zagospodarowania 
terenu:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki: maksymalnie 40%,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

30%, w przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni 
uwzględniający rodzime gatunki występujące 
naturalnie w regionie,

3) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania nowej 
zabudowy:
a) ilość kondygnacji: maksymalnie dwie kondygna-

cje nadziemne oraz maksymalnie 1 kondygnacja 
podziemna,

b) wysokość zabudowy: maksymalnie 10m,
c) kształt dachu: dowolny
d) kąt nachylenia połaci dachowych: dowolny.

7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
nie dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów 

budowlanych;
2) należy zapewnić dostęp do urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej.
10. Obsługa komunikacyjna: obowiązują ustalenia ogólne 

zawarte.w.§.11
11. Infrastruktura techniczna: obowiązują ustalenia ogólne 

zawarte.w.§.12
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
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terenów: na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji 
zagospodarowania tymczasowego.

13. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową 
służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w wysokości 0% dla całego terenu 
elementarnego.

Rozdział 4
Ochrona gruntów rolnych i leśnych

§.15

1. Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o 
ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami) 
Od 01.01.2009 r. obowiązuje Ustawa z dnia 19 grudnia 
2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i 
leśnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1657) w planie na 
cele nieleśne przeznacza się 0,2147 ha gruntów rolnych 
i leśnych, w tym poszczególnych klas w ha:
1) kl R IVb pochodzenie mineralne – 0,0165 ha;
2) kl Ls IV pochodzenie mineralne – 0,1948 ha.

2. Łączna suma powierzchni wymagających zgody Mar-
szałka na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele 
nieleśne wynosi 0,1948 ha gruntów klasy IV (decyzja nr 
DROŚ.R.7323-55/10).

Rozdział 5
Przepisy końcowe

§.16

  W granicach objętych niniejszym planem tracą moc 
przepisy uchwały Nr XLVIII/56/06 z dnia 19 października 
2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego działek nr 171/1, 171/2, 
171/3, 171/4, 171/7, 171/9, 171/10, 176/4 oraz części działki 
nr 171/8 w Pogórzu gm. Kosakowo, publ. w Dz. Urz. Woj. 
Pomorskiego Nr 52 poz. 768 z dnia 27 lutego 2007 r.

§.17

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ko-
sakowo.

§ 18

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

Przewodniczący 
Rady.Gminy.Kosakowo

Mirosław Marek
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Załącznik nr 1
do uchwały nr VIII/24/2011
Rady.Gminy.Kosakowo
z.dnia.5.kwietnia.2011.r.
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mgr inż. Michał Ruth infrastruktura techniczna
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Załącznik nr 2
do uchwały nr VIII/24/2011
Rady.Gminy.Kosakowo
z.dnia.5.kwietnia.2011.r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dotyczy projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego opracowanego na pod-
stawie uchwały Nr XLIX/6/2010 Rady Gminy w Kosakowie 
z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzeniazmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego działek nr 171/1, 171/2, 171/3, 171/4, 
171/7, 171/9, 171/10, 176/4 oraz części działki nr 171/8  
w Pogórzu gmina Kosakowo.
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego wraz z prognozą oddziaływania ukazało się:

∙   w „Dzienniku Bałtyckim” z dnia 27 grudnia 2010 
roku,

∙   na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kosakowie,
∙   w BIP Gminy Kosakowo.

  Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w 
dniach od 10 stycznia do 1 lutego 2011 r. W dniu 1 lutego 
2011 roku odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego rozwiązaniami. Termin składania uwag do 
projektu planu minął 15 lutego 2011 roku.
  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717) Rada Gminy Kosakowo 
rozstrzyga, co następuje:
  Do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego działek 
nr 171/1, 171/2, 171/3, 171/4, 171/7, 171/9, 171/10, 176/4 
oraz części działki nr 171/8 w Pogórzu gmina Kosakowo 
nie wniesiono uwag.

Załącznik nr 3
do uchwały nr VIII/24/2011
Rady.Gminy.Kosakowo
z.dnia.5.kwietnia.2011.r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
  Do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury 
technicznej, finansowanych z udziałem środków z budżetu 
gminy zalicza się:

∙ budowę dróg gminnych wraz z ich oświetleniem,
∙ budowę wodociągów i urządzeń wodociągowych,
∙ budowę kanalizacji sanitarnej z urządzeniami,
∙ budowę kanalizacji deszczowej z urządzeniami,

  Przepisom o finansach publicznych podlegają inwesty-
cje, które realizowane są z udziałem środków publicznych 
zdefiniowanych w § 3 ustawy o finansach publicznych 
oraz środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE .
(art. 110 ust. 1 pkt 1)
  Inwestycje wymienione w p.1 są zadaniem własnym 
gminy, ale będą współfinansowane przez inwestorów pry-
watnych na zasadzie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych 

na warunkach określonych przez gminę. Nie określa się 
harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji.
  Pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 
technicznej, określone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie 
gminnym, jak:
∙ zaopatrzenie w energię elektryczną,
∙ zaopatrzenie w energię cieplną,
∙ zaopatrzenie w gaz,
podlegają dodatkowo regulacjom ustawy Prawo energe-
tyczne. Zaopatrzenie w te media realizują przedsiębior-
stwa energetyczne. Inwestycje z zakresu zaopatrzenia nie 
są finansowane z udziałem środków z budżetu gminy. 
Wskazane w ustawie Prawo energetyczne zadania własne 
gminy, finansowane z jej budżetu, obejmują wykonanie 
oświetlenia dróg, tych których gmina jest zarządcą - czyli 
dróg gminnych.
I. Budowa dróg
 Układ dróg publicznych stanowią drogi klasy L – lokalne 

i D – dojazdowe wyznaczone w obowiązującym planie i 
znajdujące się poza obszarem niniejszej zmiany planu. 
Gmina Kosakowo nie poniesie więc kosztów budowy 
dróg publicznych w związku z realizacją zmiany pla-
nu.

 Do układu dróg gminnych mogą być zaliczone inne dro-
gi, zgodnie z odpowiednimi uchwałami Rady Gminy.
∙   realizacja z budżetu gminy
∙   istnieją możliwości współfinansowania na podstawie 

umowy z zainteresowanym inwestorem
∙    istnieją możliwości ubiegania się o dofinansowanie z 

funduszy strukturalnych UE (w zakresie budowy dróg 
oraz uzbrojenia pozostającego w gestii gminy).

II. Uzbrojenie terenu
1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

zaopatrzenia w wodę
  Tereny projektowane w mpzp pod zabudowę zostaną 

zaopatrzone w wodę poprzez rozbudowę istniejącego 
systemu wodociągowego. Przewiduje się budowę 
sieci wodociągowej o średnicy ø110 w liniach roz-
graniczających dróg, ciągów pieszo – jezdnych oraz 
pasów technicznych znajdujących się poza obszarem 
planu i włączenie jej do istniejącej sieci wodociągo-
wej o średnicy ø110 w ul. Orlej.

  Gmina Kosakowo nie poniesie więc kosztów budo-
wy systemu wodociągowego w związku z realizacją 
zmiany planu.

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
kanalizacji sanitarnej

  Odprowadzenie ścieków z terenów projektowanych 
pod zabudowę odbywać się będzie poprzez rozbu-
dowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 
Słowikowej z rur ø200 PCV.

  Gmina Kosakowo nie poniesie więc kosztów budo-
wy systemu wodociągowego w związku z realizacją 
zmiany planu.

3. Główne elementy rozbudowy systemu kanalizacji 
deszczowej:

  Koszt budowy infrastruktury do retencjonowania i 
zagospodarowywania wody deszczowej w granicach 
działki ponosić będzie Inwestor.
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 UCHWAŁA Nr IV/1/2011
Rady Gminy Kosakowo
 z dnia 1 lutego 2011 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego  
planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Suchy Dwór w gminie Kosakowo.

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca .
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. 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 oraz z 2010 r. 
Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675 i Nr 119, 
poz. 804), oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 
Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 
1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. 
Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 40, poz. 230) Rada Gminy 
Kosakowo uchwala, co następuje:

§.1

  Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami obowiązu-
jącego Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Kosakowo uchwala się 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 
wyznaczonego obszaru osiedla Suchy Dwór, gmina Ko-
sakowo, obejmującego obszar 36,5 ha w granicach, które 
przebiegają:

— od północy wzdłuż ulic: Kochanowskiego, Gen. 
Maczka i Reja,

— od zachodu wzdłuż krawędzi lasu,
— od południa wzdłuż granicy działek, przylegających 

do ulicy Adama Bahdaja,
— od wschodu wzdłuż ulicy Reja oraz ulicy Szkolnej.

  Integralną częścią niniejszej uchwały są załączniki:
załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000.
  Na rysunku planu obowiązują następujące ustalenia:
— granice obszaru objętego planem,
— linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania,
— oznaczenia identyfikacyjne oraz przeznaczenie terenów 

w liniach rozgraniczających,
— nieprzekraczalne linie zabudowy,
— główne ciągi rowerowe poza ulicami i wydzielonymi 

ciągami komunikacyjnymi,
— tereny wyłączone z zabudowy do zagospodarowania 

zielenią,
— strefa lokalizacji usług,
— strefa ochrony archeologicznej.
  Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią infor-
macje.
  załącznik nr 2 - rozstrzygnięcia dotyczące sposobu roz-
patrzenia uwag wniesionych do projektu planu w trybie 
wyłożenia do publicznego wglądu;
  załącznik nr 3 - rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania.

§.2

1. Ustala się podział obszaru objętego planem na tereny 
wydzielone liniami rozgraniczającymi, oznaczonymi 
numerami od 01 do 51, tereny komunikacji oznaczone 
numerami od 52 do 105 i teren oznaczony numerem 
106 oraz ich przeznaczenie oznaczone symbolami lite-
rowymi, zgodnie z poniższą klasyfikacją:

 MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolno stojącej

 Dopuszcza się wydzielenie w budynkach nie więcej niż 
dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu miesz-
kalnego i jednego lokalu użytkowego o powierzchni 
całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całko-
witej budynku.

 MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolno stojącej lub bliźniaczej

 Dopuszczenie wydzielenia w budynkach lokali jak dla 
MN1.

 MN3 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolno stojącej, bliźniaczej lub szeregowej.

 Dopuszczenie wydzielenia lokali jak dla MN1.
 MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

ekstensywnej, realizowanej w budynkach zawierających 
do 4 mieszkań.

 MN1/U, MN2/U, MW/U - tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej lub wielorodzinnej z dopuszcze-
niem usług nie zakłócających funkcji mieszkaniowej. 
Usługi mogą występować jako obiekty dobudowane, 
wbudowane lub mogą być usytuowane w parterach 
budynków.

 U/M - tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem 
mieszkań, związanych z prowadzoną działalnością.

 ZP - tereny zieleni urządzonej
 TE - tereny urządzeń energetycznych - stacja transfor-

matorowa
 TW - tereny ujęć wody
 TK - tereny urządzeń kanalizacji sanitarnej - przepom-

pownia ścieków
 KD-Z - tereny komunikacji kołowej - ulice zbiorcze
 KD-L - tereny komunikacji kołowej - ulice lokalne
 KD-D - tereny komunikacji kołowej - ulice dojazdowe
 KD-W - tereny komunikacji kołowej - ulice wewnętrz-

ne
 KD-X - tereny komunikacji - ciągi pieszo-jezdne
 KDW-X tereny komunikacji - ciągi pieszo-jezdne we-

wnętrzne
 KX - tereny komunikacji - wydzielone ciągi piesze
 TZ - teren zamknięty
 Na rysunku planu oznaczono poza tym symbolem gra-

ficznym projektowane ścieżki rowerowe oraz symbolem 
literowym (TI) teren nie wydzielony, przeznaczony pod 
urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Oznaczenia literowe oddzielone znakiem „,”- oznaczają 
występowanie jednej i drugiej funkcji razem lub osobno, 
oznaczenia literowe oddzielone znakiem „/” – oznaczają 
występo-wanie pierwszej funkcji obligatoryjnie z do-
puszczeniem drugiej.

3. Usługi nie zakłócające funkcji mieszkaniowej to usługi 
o nieuciążliwym charakterze, których prowadzenie nie 
powoduje przekroczenia dopuszczalnych standardów 
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jakości środowiska przewidzianych dla funkcji miesz-
kaniowej, a ponadto nie wywołuje innych zakłóceń 
funkcji mieszkaniowej jak: nadmierny ruch lub postój 
pojazdów, utrudniający dostęp do budynków miesz-
kalnych, naruszanie przestrzeni półprywatnych (klatki 
schodowe, ogródki lub dziedzińce w części mieszkalnej) 
przez klientów usług, zakłócanie ciszy nocnej, wytwa-
rzanie dużych ilości odpadów, których przechowywanie 
narusza estetykę środowiska mieszkalnego itp.

4. Uściślenie warunków zagospodarowania oraz określe-
nie dopuszczalnego sposobu kształtowania zabudowy 
dla poszczególnych terenów, wydzielonych liniami 
rozgraniczającymi, zawarte są w ustaleniach szczegó-
łowych dla terenów w § 13 - § 58.

5. Funkcja wyłączona jest to użytkowanie niepożądane 
na danym terenie i mimo, że mieści się w opisanym 
w ust. 1 ogólnym zakresie użytkowań, określającym 
przeznaczenie terenu, to na danym terenie nie jest 
dopuszczone.

6. Funkcja adaptowana jest to użytkowanie istniejące, nie 
mieszczące się w opisanym w ust. 1 ogólnym zakresie 
użytkowań, określającym przeznaczenie terenów, a 
które plan utrzymuje, uznając za zgodne z planem i 
umożliwiając działania inwestycyjne w zakresie tego 
użytkowania oraz jego przekształcenie na inne, zgodne 
z przeznaczeniem terenu.

7. Zakres użytkowań, dopuszczonych na danym terenie, 
wydzielonym liniami rozgraniczającymi, ograniczony 
jest zapisami (określającymi funkcje wyłączone i adap-
towane), zawartymi w ustaleniach szczegółowych dla 
danego terenu.

§ 3

  Wyjaśnienie pojęć, użytych w dalszych przepisach 
niniejszej uchwały:

1) plan miejscowy– tekst planu miejscowego i rysunek 
planu miejscowego.

2) uchwała– niniejsza uchwała Gminy Kosakowo, o ile 
z treści przepisu nie wynika inaczej.

3) tekst planu miejscowego– treść niniejszej uchwały.
4) przepisy odrębne lub szczególne– obowiązujące 

przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.
5) działka budowlana– nieruchomość gruntowa, której 

wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi pub-
licznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury 
technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów 
budowlanych, wynikające z przepisów odrębnych i 
ustaleń niniejszej uchwały.

6) powierzchnia zabudowy– wskaźnik wyrażający w 
procentach stosunek powierzchni rzutów wszystkich 
budynków w obrębie działki, liczonych po zewnętrz-
nym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej, bez 
uwzględnienia balkonów, okapów, gzymsów oraz 
innych elementów wystających poza obrys budynku, 
do powierzchni działki budowlanej.

7) powierzchnia biologicznie czynna– wyrażony w 
procentach stosunek powierzchni niezabudowanej 
oraz wody powierzchniowej na działce budowlanej 
a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropoda-
chów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki 
na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, 
o powierzchni nie mniejszej niż 10 m², do powierzchni 
działki.

8) intensywność zabudowy– wskaźnik, wyrażający 
stosunek powierzchni całkowitej, mierzonej po 
zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych, 
wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków, 

znajdujących się na danej działce budowlanej, do 
powierzchni działki budowlanej.

9) wysokość zabudowy– podana w ustaleniach szcze-
gółowych dla danego terenu służy do określenia do-
puszczalnego, zewnętrznego, pionowego gabarytu 
projektowanych budynków:
a) wysokość wyrażona w metrach to pionowy wy-

miar budynku mierzony od naturalnej warstwicy 
terenu w najniższym punkcie obrysu budynku 
do najwyższej kalenicy lub najwyższego punktu 
na pokryciu budynku lub attyki. Do wysokości 
zabudowy nie wlicza się urządzeń, instalacji i 
elementów jak: anteny, maszty odgromnikowe, 
kominy etc.

b) wysokość wyrażona w liczbie kondygnacji to 
dopuszczalna liczba kondygnacji nadziemnych 
projektowanych budynków, przy czym przez pod-
dasze użytkowe rozumie się kondygnację w dachu 
stromym z pomieszczeniami przeznaczonymi na 
pobyt ludzi.

10) linie zabudowy- określone planem nie dotyczą oka-
pów i gzymsów wysuniętych nie więcej niż 0,5 m 
oraz balkonów i wykuszy, wysuniętych nie więcej 
niż 1,0 m.
a) obowiązująca linia zabudowy, wyznaczona w 

stosunku do frontowej granicy nieruchomości, 
oznacza konieczność zlokalizowania minimum 
65% frontu budynku w tej linii.

b) nieprzekraczalna linia zabudowy oznacza granicę 
dopuszczonej zabudowy na działce budowla-
nej, z możliwością wycofania budynku w głąb 
działki. W pasie terenu pomiędzy tą linią a linią 
rozgraniczającą tereny komunikacji dopuszcza 
się lokalizację wjazdów i dojść do budynków, 
miejsc do parkowania, zieleni, sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej z wyjątkiem dystry-
butorów paliw gazowych.

11) kalenica – najdłuższa kalenica budynku, będąca 
krawędzią przecięcia połaci o przeciwległych kie-
runkach spadku.
-  w przypadku, gdy budynek posiada więcej niż 

jedną kalenicę o tej samej długości na różnych 
wysokościach względem siebie, za kalenicę 
główną uważa się najwyższą z nich.

-  w przypadku istnienia kilku kalenic o tej samej 
długości i wysokości względem siebie za kalenicę 
główną uważa się tę z kalenic, której odległość 
od pionowej płaszczyzny, przechodzącej przez 
frontową granicę parceli jest najmniejsza.

12) kąt nachylenia dachu– kąt nachylenia płaszczyzny 
połaci względem płaszczyzny ostatniego stropu. 
Dach, spełniający wymóg w zakresie kąta nachy-
lenia musi przekrywać min. 75% powierzchni rzutu 
poziomego znajdującej się pod nim kondygnacji. 
Kąt nachylenia dachu nie odnosi się do takich 
elementów jak lukarny, naczółki, zadaszenie wejść 
i ogrodów zimowych.

13) dach płaski– dach o spadku do 10%. Wskazane jest, 
szczególnie w elewacji frontowej, ukrycie dachu za 
attyką.

14) teren elementarny– obszar o określonym prze-
znaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi.

15) dojazd wewnętrzny– nie wydzielone w rysunku 
planu ciągłymi liniami rozgraniczającymi istniejące 
i konieczne do wykonania wewnętrzne drogi/ulice 
dojazdowe, które są lub będą niezbędne dla zapew-
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nienia dojazdów do działek i obiektów. Przebieg 
tych dojazdów może być korygowany i ustalony na 
etapie projektowania inwestycji, w tym projektów 
podziału na działki.

16) rekompozycja obiektu– przywrócenie obiektowi 
właściwych mu walorów kompozycyjnych, które 
zostały zagubione lub w niedostatecznym stopniu 
wytworzone. Dotyczy korekty stanu budynku i 
polega na uporządkowaniu gabarytów budynku 
oraz układu elewacji (rozmieszczenie i proporcje 
otworów, detal architektoniczny, układ i kształt 
dachu, kolorystyka etc.).

17) wymagania parkingowe– wymagana minimalna 
liczba miejsc postojowych, którą należy zapewnić 
na terenie działki budowlanej, lub w inny, określony 
w ustaleniach szczegółowych dla danego terenu, 
sposób.

18) stawka procentowa– jednorazowa opłata, wnoszo-
na na rzecz gminy, określona w stosunku procento-
wym do wzrostu wartości nieruchomości w związku 
z uchwaleniem planu, na zasadach określonych w 
ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.

§.4

  Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Ustala się ograniczenie intensywności i gabarytów 
zabudowy w celu ochrony walorów ukształtowania 
obszaru.

2. Wprowadza się zakaz nadbudowy istniejących budyn-
ków 2 i więcej kondygnacyjnych.

3. Gabaryty i formę budynków oraz ich usytuowanie w 
obrębie działki wraz z innymi elementami zagospo-
darowania jak ogrodzenia, zieleń lub obiekty małej 
architektury należy kształtować w sposób zapewniający 
harmonijną całość z sąsiednim otoczeniem.

4. Ustala się strefy usług, towarzyszących zabudowie 
mieszkaniowej, oznaczone na rysunku planu i zlokali-
zowane wzdłuż ulic: Kochanowskiego oraz Szkolnej.

5. Ustala się zachowanie pasa wolnego od zabudowy 
wzdłuż krawędzi lasu, oznaczonego w części graficznej 
planu. W pasie tym ustala się zagospodarowanie zie-
lenią niską oraz za-chowanie możliwości dojazdu dla 
celów ochrony przeciwpożarowej.

6. Ustala się zachowanie i ochronę istniejącego terenu 
zieleni (oznaczonego w planie jako 51 ZP) oraz zaleca 
się wykorzystanie tego terenu jako obszar zieleni rekre-
acyjnej.

7. Należy eksponować ciągi widokowe wzdłuż terenów o 
wartościach krajobrazowych.

8. Należy odpowiednio kształtować ogólnodostępną 
przestrzeń publiczną, w tym ulice i place, tworzące 
warunki publicznej aktywności oraz stanowiące miejsca 
tożsamości i identyfikacji przestrzeni.

§.5

  Zasady ochrony środowiska,  
przyrody i krajobrazu kulturowego

1. Obszar opracowania planu znajduje się w granicach 
obszaru chronionego Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych GZWP nr 111 – obowiązują wymagania w 
zakresie ochrony środowiska, stawiane obszarom 
ochronnym GZWP. Należy stosować rozwiązania tech-
niczne i technologiczne, gwarantujące zabezpieczenie 
przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej.

2. Ustala się zachowanie i ochronę terenów cennych 

przyrodniczo, jak np. teren zadrzewiony i zakrzewiony, 
znajdujący się przy krawędzi lasu i oznaczony na rysun-
ku planu jako teren zieleni urządzonej.

3. Ustala się zachowanie oraz pielęgnację szpaleru drzew 
wzdłuż ulicy Szkolnej.

§.6

  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1. W obszarze opracowania planu znajduje się strefa 
ochrony archeologicznej, oznaczona na rysunku planu. 
Wszelkie prace ziemne, mogące naruszyć lub zniszczyć 
struktury podziemne (warstwy kulturowe) należy po-
przedzić przeprowadzeniem badań archeologicznych. 
Szczegółowy zakres i rodzaj niezbędnych badań arche-
ologicznych ustala Pomorski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Gdańsku w drodze decyzji.

§.7

  Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dla poszczególnych terenów

  Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania dla poszczególnych terenów określono 
w ustaleniach szczegółowych dla terenów w § 13 - § 58.

§ 8

. . Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych

1. W obszarze planu ustalono:
a) tereny komunikacji, oznaczone symbolami: KD-Z 

– ulice zbiorcze, KD–L – ulice lokalne, KD–D – ulice 
dojazdowe, KD–X – ciągi pieszo-jezdne oraz KX 
– wydzielone ciągi piesze.

b) system ciągów pieszych i rowerowych, przebiegają-
cych wzdłuż ulic oraz system ciągów rowerowych, 
jako ciągi nie wydzielone, oznaczone graficznie na 
rysunku planu.

c) teren zieleni ogólnodostępnej – ZP.
2. W rozwiązaniach przestrzeni publicznych należy prze-

widzieć udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
3. Na obszarze opracowania planu ustala się następujące 

zasady umieszczania szyldów oraz reklam na budyn-
kach i reklam wolno stojących:
1) zasady ogólne:

a) kształt, wielkość i miejsce umieszczenia szyldu lub 
reklamy na budynku muszą być dostosowane do 
architektury budynku.

b) w przypadku, gdy ilość szyldów na budynku jest 
większa niż jeden, powinny być one tej samej wiel-
kości i winny być zgrupowane w miarę możliwości 
w jednym miejscu na elewacji; przy czym za szyld 
uważa się jednostronny, płaski znak, zawierający 
wyłącznie logo firmowe lub informacje o nazwie 
firmy, rodzaju prowadzonej działalności, dacie 
założenia firmy.

c) wyklucza się stosowanie oświetlenia pulsacyjnego 
wszelkich szyldów i reklam.

d) reklamy i znaki graficzne umieszczone na marki-
zach, namiotach i parasolach nie będą uznawane 
za szyldy i reklamy pod warunkiem, że będą 
umieszczone płasko na ich powierzchni, nie będą 
świecić i nie będą wykraczać poza obrys ich po-
wierzchni.

2) zasady szczegółowe:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej:
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-  nie dopuszcza się lokalizacji reklam z wyjątkiem 
szyldów o powierzchni do 1,0 m² i reklam o 
pow. do 3,0 m² związanych z miejscem prowa-
dzonej działalności gospodarczej lub siedzibą 
firmy.

-  dopuszcza się zainstalowanie po jednym szyl-
dzie i jednej reklamie na jedną firmę.

b) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 
usługowej:
-  dopuszcza się lokalizację reklam na budynkach 

w pasie kondygnacji poniżej linii parapetów 
okien pierwszego piętra nad kondygnacją 
usługową oraz na ścianach szczytowych po-
zbawionych okien.

  c) tereny komunikacji:
-  nie dopuszcza się lokalizacji reklam na ogro-

dzeniach
-  lokalizacja za zgodą właściwego zarządcy dro-

gi
  d) tereny zieleni:

-  nie dopuszcza się lokalizacji reklam na terenach 
zieleni

4. Ogrodzenia od strony ulic, ogólnodostępnych ciągów 
pieszych i innych miejsc publicznych powinny mieć 
wysokość max. 1,6 m oraz powinny być ażurowe 
(min. 70% powierzchni na całej długości ogrodzenia) 
i dostosowane do architektury budynków, z którymi 
są związane. Wymagane jest zastosowanie przy ich 
ukształtowaniu materiałów tradycyjnych. Niedozwolone 
jest stosowanie prefabrykatów betonowych.

§.9

  Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu; granice  

i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie  

odrębnych przepisów, w tym narażonych  
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych  

osuwaniem się mas ziemnych

1. Na obszarze planu nie występują tereny zagrożone po-
wodzią lub narażone na osuwanie się mas ziemnych.

2. Pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu teren 
zalicza się do terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową.

§.10

  Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomości

  Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomości, położonych na obszarze opracowanego planu, 
określono w ustaleniach szczegółowych dla poszczegól-
nych terenów w § 13 - § 58.

§.11

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

1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji:
1) modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego 

obejmuje:
a) rozbudowę ulicy zbiorczej: ul. Szkolnej (52 KD-Z), 

ulic lokalnych: ul. Marii Dąbrowskiej (53 KD-L) oraz 
ul. Kochanowskiego (54 KD-L).

b) budowę ulic dojazdowych: ul. Gen. Maczka (58 KD-
D), ul. Z. Morsztyna (59 KD-D), ul. Reja (60 KD-D), 

ul. Przybosia (56 KD-D), ul. Borchardta (57 KD-D), 
ul. Necla (63 KD-D, 67 KD-D, 74 KD-D), ul. Gałczyń-
skiego (64 KD-D, 69 KD-D, 73 KD-D), ul. Brzechwy 
(82 KD-D, 83 KD-D), ul. Fredry (84 KD-D), ul. Skargi 
(85 KD-D), ul. Karpińskiego (86 KD-D), ul. Hanny 
Januszewskiej (87 KD-D), ul. Makuszyńskiego (88 
KD-D), ul. Jastruna (92 KD-D, 93 KD-D), ul. Adama 
Bahdaja (89 KD-D, 90 KD-D, 91 KD-D, 95 KD-D), ul. 
Kruczkowskiego (94 KD-D), ul. Długosza (96 KD-D) 
oraz ulic dojazdowych: 55 KD-D,KD-X/ZP, 65 KD-D, 
66 KD-D, 68 KD-D, 75 KD-D, 76 KD-D, 78 KD-D.

c) budowę ciągu pieszo-jezdnego 101 KD-X.
d) budowę wydzielonego ciągu rowerowego, ozna-

czonego symbolem na rysunku planu.
2) wskaźniki parkingowe do obliczenia wymaganej 

liczby miejsc postojowych:
  a) budynki mieszkalne jednorodzinne:

-  min. 1,5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie 
lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na dom 
jednorodzinny

   b) budynki mieszkalne wielorodzinne:
 -  min. 1,3 miejsca postojowego na 1 mieszkanie 

w tym min. 30% miejsc postojowych o charak-
terze ogólnodostępnym

c) obiekty usług (handlu, gastronomii, rzemiosła 
usługowego, administracji):
-  dla klientów – min. 3 miejsca postojowe na .

100 m² powierzchni użytkowej usług, lecz nie 
mniej niż 2 miejsca postojowe na 1 punkt 
usługowy

-  dla zatrudnionych – min. 1 miejsce postojowe 
na 3 osoby zatrudnione

d) dla obiektów nie wymienionych wskaźniki parkin-
gowe należy określać przez analogię.

2. Zasady obsługi oraz przebudowy, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej – ko-

nieczna jest rozbudowa/budowa sieci, uwzględniają-
ca potrzeby zagospodarowania terenu i dostosowana 
do przebiegu ulic dojazdowych.

2) odprowadzenie ścieków sanitarnych: do sieci kanali-
zacji sanitarnej – konieczna jest budowa/rozbudowa 
sieci, dostosowana do projektowanego przebiegu 
ulic.

3) odprowadzenie i oczyszczanie wód opadowych:
a) ustala się zasadę odprowadzania wód opadowych 

i roztopowych z utwardzonych powierzchni dróg, 
parkingów i placów manewrowych wyłącznie po-
przez urządzenia oczyszczające oraz na warunkach 
określonych przepisami odrębnymi.

b) wody opadowe z dachów budynków wielorodzin-
nych i usługowych muszą być odprowadzane do 
studzienek chłonnych z drenażem rozsączającym 
lub do kanalizacji deszczowej.

c) na terenach, gdzie projektowany sposób zago-
spodarowania i wielkość działek na to pozwalają, 
wody opadowe należy w maksymalnym stopniu 
odprowadzić na tereny zieleni lub do zbiorników 
retencyjnych w granicach własnych działek.

4) elektroenergetyka:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektro-

energetycznej, po przebudowie sieci rozdzielczej 
15 kV z zastosowaniem linii kablowych i stacji 
transformatorowych 15/0,4 kV oraz rozdzielczej 
sieci kablowej 0,4 kV.

b) dopuszcza się lokalizacje stacji transformatoro-
wych, wynikające ze szczegółowych rozwiązań 
technicznych, nie kolidujących z pozostałymi usta-
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leniami planu z zachowaniem 5 m strefy ochronnej 
wokół obrysu napowietrznych oraz naziemnych 
stacji transformatorowych.

c) linie napowietrzne i kablowe średniego i niskie-
go napięcia należy lokalizować w obrębie pasa 
drogowego istniejących i projektowanych ulic 
– z uzasadnionych powodów technicznych oraz 
ekonomicznych dopuszcza się inne trasy linii 
kablowych – jako zasadę przyjmuje się budowę 
linii kablowych a w uzasadnionych technicznie i 
ekonomicznie przypadkach linii napowietrznych.

d) lokalizacja zabudowy na trasie istniejących linii 
elektroenergetycznych 15 kV uwarunkowana jest 
przebudową, w tym ewentualnie skablowaniem 
linii elektroenergetycznej na warunkach ustalo-
nych przez gestora sieci elektroenergetycznej.

5) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej.
6) zaopatrzenie w ciepło – indywidualnie z nieemisyj-

nych lub niskoemisyjnych źródeł ciepła.
7) telekomunikacja – z sieci telekomunikacyjnej.
8) gospodarka odpadami – zbiórka selektywna i wywóz 

do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
9) W razie niezbędnej potrzeby dopuszcza się na terenie 

opracowania planu lokalizację urządzeń infrastruk-
tury technicznej pod następującymi warunkami:
a) wykluczenie utrudnień w funkcjonalnym i racjo-

nalnym zagospodarowaniu terenu
b) unikanie eksponowania urządzeń w stosunku do 

głównych ciągów komunikacyjnych
c) nie przesłaniania osi kompozycyjnych tzn. nie loka-

lizowania urządzeń na zamknięciach widokowych 
ulic, w punktach wyeksponowanych widokowo 
oraz w miejscach zagrażających ruchowi komu-
nikacyjnemu (zachowanie widoczności).

§.12

  Sposoby i terminy tymczasowego  
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

  Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania poszczególnych terenów, po-
łożonych na obszarze opracowania planu, jeżeli zostały 
ustalone, określono w ustaleniach szczegółowych dla 
terenów w § 13 - § 58.

§ 13

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 01 MN2/U  
o powierzchni 0,70 ha

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej lub 
bliźniaczej.

2) funkcje wyłączone i dopuszczone:
  dopuszcza się usługi nieuciążliwe i nie zakłócające 

funkcji mieszkaniowej jako funkcję towarzyszącą 
funkcji mieszkaniowej w formie wbudowanej, do-
budowanej lub w parterach budynków.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się obowiązek jednolitego ukształtowania 

(gabaryty, kształt i kąt nachylenia dachu, kolorystyka) 
zabudowy bliźniaczej.

2) ustala się lokalizację usług, zajmujących powierzch-
nię przekraczającą 30% powierzchni budynku, ale 
nie więcej niż 50% w strefie, oznaczonej na rysunku 
planu i usytuowanej wzdłuż ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 54 KD-L.

3) zasady lokalizacji nośników reklamowych wg § 8 .
ust. 3.

4) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-
chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.

5) elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się 
stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych.

6) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące linie zabudowy, oznaczone na 

rysunku planu:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0 

m od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na ry-
sunku planu jako 54 KD-L. Adaptuje się zabudowę, 
usytuowaną w odległości mniejszej, niż ustalona 
od linii rozgraniczającej ulicy 54 KD-L, istniejącą 
w momencie wejścia w życie planu.

b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 5,0 
m od linii rozgraniczających ulic, oznaczonych na 
rysunku planu jako 58 KD-D oraz 60 KD-D.

c) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 
4,0 m od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej 
na rysunku planu jako 59 KD-D oraz od linii roz-
graniczającej terenu wzdłuż północnej granicy 
opracowania planu.

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki:
a) dla zabudowy wolno stojącej: maksymalnie 

25%.
b) dla zabudowy bliźniaczej: maksymalnie 30%.

3) udział powierzchni biologicznie czynnej:
a) dla zabudowy wolno stojącej: minimum 50%.
b) dla zabudowy bliźniaczej: minimum 45%.

4) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,50.
5) wysokość zabudowy:

a) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe.

b) ustala się zakaz nadbudowy istniejących budyn-
ków 2 i więcej kondygnacyjnych.

c) wysokość: maksymalnie 9,0 m.
6) ukształtowanie dachów:

a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 
jednakowym kącie nachylenia połaci.

b) kąt nachylenia połaci dachowych: 35° - 45°.
c) adaptuje się budynki o innym kącie nachylenia 

połaci dachowych, istniejące w momencie wejścia 
w życie planu.

6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek:

a) dla zabudowy wolno stojącej: minimalna 800 m²
b) dla zabudowy bliźniaczej: minimalna 500 m².

2) dopuszcza się scalenia działek.
3) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach 

budowlanych, mniejszych niż wyżej określone, ist-
niejących w momencie wejścia w życie planu.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego ustala się zakaz 

sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
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zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budow-
lanych do urządzania ogrodów.

2) na każdej działce można sytuować 1 budynek miesz-
kalny.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulice, 

oznaczone na rysunku planu jako 54 KD-L, 58 KD-D, 
59 KD-D, 60 KD-D oraz ulicę przylegającą do północ-
nej granicy terenu i znajdującą się poza obszarem 
opracowania planu.

2) wymagania parkingowe: obowiązują ustalenia wg § 
11 ust. 1 pkt 2.

3) miejsca parkingowe należy przewidzieć w ramach 
własności nieruchomości.

4) garaże powinny być umieszczone w budynkach 
lub być z nimi zintegrowane. Dopuszcza się garaż 
wolno stojący na granicy działki pod warunkiem 
analogicznego usytuowania garażu na działce sąsied-
niej. Architektura garażu dobudowanego powinna 
nawiązywać do architektury budynku mieszkalnego 
(taki sam rodzaj dachu, materiałów budowlanych, 
podobna kolorystyka).

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§.14

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 02 MN2,MW/U 
 o powierzchni 1,17 ha

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej lub 
bliźniaczej oraz zabudowy wielorodzinnej, realizo-
wanej w budynkach do 4 mieszkań.

2) funkcje wyłączone i dopuszczone:
  dopuszcza się usługi nieuciążliwe i nie zakłócające 

funkcji mieszkaniowej jako funkcję towarzyszącą 
funkcji mieszkaniowej w formie wbudowanej, do-
budowanej lub w parterach budynków.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) w przypadku realizowania na terenie zabudowy 

bliźniaczej obowiązuje jej jednolite ukształtowanie 
(gabaryty, kształt i kąt nachylenia dachu, kolorysty-
ka).

2) ustala się lokalizację usług, zajmujących powierzch-
nię przekraczającą 30% powierzchni budynku, ale 
nie więcej niż 50% w strefie, oznaczonej na rysunku 
planu i usytuowanej wzdłuż ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 54 KD-L.

3) ustala się lokalizację dominanty kompozycyjnej w 
miejscu oznaczonym na rysunku planu.

4) zasady lokalizacji nośników reklamowych wg § 8 .
ust. 3.

5) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-
chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.

6) elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się 
stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych.

7) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala się następujące linie zabudowy, oznaczone na 
rysunku planu:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0 

m od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 54 KD-L.

b) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 5,0 
m od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 60 KD-D.

c) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 4,0 m 
od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na rysunku 
planu jako 59 KD-D.
d) adaptuje się zabudowę, usytuowaną w odległości 

mniejszej, niż ustalona od linii rozgraniczających 
ulic, istniejącą w momencie wejścia w życie pla-
nu.

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolno stojącej: maksymalnie 25%.
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

bliźniaczej oraz dla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej: maksymalnie 30%.

3) udział powierzchni biologicznie czynnej:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolno stojącej: minimum 50%.
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

bliźniaczej oraz dla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej: minimum 45%.

4) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,50.
5) wysokość zabudowy:

a) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe.

b) ustala się zakaz nadbudowy istniejących budyn-
ków 2 i więcej kondygnacyjnych.

c) wysokość: maksymalnie 10,0 m.
6) ukształtowanie dachów:

a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 
jednakowym kącie nachylenia połaci.

b) kąt nachylenia połaci dachowych: 35° - 45°.
c) adaptuje się budynki o innej formie dachu lub 

innym kącie nachylenia połaci dachowych, istnie-
jące w momencie wejścia w życie planu.

6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek:

a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej: 
minimalna 800 m².

b) dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej: mini-
malna 500 m².

c) dla zabudowy wielorodzinnej: minimalna 800 
m².

2) dopuszcza się scalenia działek.
3) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach 

budowlanych, mniejszych niż wyżej określone, ist-
niejących w momencie wejścia w życie planu.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego ustala się zakaz 

sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budow-
lanych do urządzania ogrodów.

2) na każdej działce można sytuować 1 budynek miesz-
kalny.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulice, 
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oznaczone na rysunku planu jako 54 KD-L, 59 KD-D 
oraz 60 KD-D.

2) wymagania parkingowe: obowiązują ustalenia wg § 
11 ust. 1 pkt 2.

3) miejsca parkingowe należy przewidzieć w ramach 
własności nieruchomości.

4) garaże powinny być umieszczone w budynkach 
lub być z nimi zintegrowane. Dopuszcza się garaż 
wolno stojący na granicy działki pod warunkiem 
analogicznego usytuowania garażu na działce sąsied-
niej. Architektura garażu dobudowanego powinna 
nawiązywać do architektury budynku mieszkalnego 
(taki sam rodzaj dachu, materiałów budowlanych, 
podobna kolorystyka).

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§.15

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 03 MN2  
o powierzchni 1,49 ha

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej lub 
bliźniaczej.

2) funkcje wyłączone i dopuszczone:
na terenie nie dopuszcza się usług, nie związanych z funk-
cją mieszkaniową ani usług o powierzchni przekraczającej 
30% powierzchni budynku.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) ustala się obowiązek nawiązania charakterem nowej 
zabudowy do istniejącej zabudowy sąsiadującej. W 
szczególności obowiązuje jednolite ukształtowanie 
(gabaryty, kształt i kąt nachylenia dachu, kolorystyka) 
zabudowy bliźniaczej.

2) ustala się strefę wolną od zabudowy, oznaczoną na 
rysunku planu i przeznaczoną do zagospodarowania 
zielenią niską.

3) zasady lokalizacji nośników reklamowych wg § 8 ust. 
3.

4) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-
chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.

5) elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się 
stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych.

6) w przypadku realizowania na terenie nowej zabudo-
wy, ustala się konieczność jej lokalizowania kalenicą 
główną równolegle do ulicy dojazdowej.

7) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące linie zabudowy, oznaczone na 

rysunku planu:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0 

m od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 53 KD-L.

b) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 5,0 
m od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 61 KD-D.

c) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0 
m od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 55 KD-D,KD-X/ZP.

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki: maksymalnie 25%.

3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 
50%.

4) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,5.
5) wysokość zabudowy:

a) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe.

b) ustala się zakaz nadbudowy istniejących budyn-
ków 2 i więcej kondygnacyjnych.

c) wysokość: maksymalnie 8,5 m.
6) ukształtowanie dachów:

a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 
jednakowym kącie nachylenia połaci.

b) kąt nachylenia połaci dachowych: 40° - 45°.
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek:

a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej: 
minimalna 800 m².

b) dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej: mini-
malna 500 m².

2) dopuszcza się scalenia działek.
3) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach 

budowlanych, mniejszych niż wyżej określone, ist-
niejących w momencie wejścia w życie planu.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego ustala się zakaz 

sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budow-
lanych do urządzania ogrodów.

2) na każdej działce można sytuować 1 budynek miesz-
kalny.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulice, 

oznaczone na rysunku planu jako 53 KD-L, 61 KD-D 
oraz 55 KD-D,KD-X/ZP.

2) wymagania parkingowe: obowiązują ustalenia wg § 
11 ust. 1 pkt 2.

3) miejsca parkingowe należy przewidzieć w ramach 
własności nieruchomości.

4) garaże powinny być umieszczone w budynkach 
lub być z nimi zintegrowane. Dopuszcza się garaż 
wolno stojący na granicy działki pod warunkiem 
analogicznego usytuowania garażu na działce sąsied-
niej. Architektura garażu dobudowanego powinna 
nawiązywać do architektury budynku mieszkalnego 
(taki sam rodzaj dachu, materiałów budowlanych, 
podobna kolorystyka).

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§.16

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 04 MN1  
o powierzchni 0,82 ha

1. Przeznaczenie terenu:
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1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej.

2) funkcje wyłączone i dopuszczone:
  na terenie nie dopuszcza się usług, nie związanych 

z funkcją mieszkaniową ani usług o powierzchni 
przekraczającej 30% powierzchni budynku.

3) na terenie 04 MN1 ustala się teren nie wydzielony 
liniami rozgraniczającymi, oznaczony na rysunku 
planu symbolem literowym TI i przeznaczony pod 
urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się obowiązek nawiązania charakterem nowej 

zabudowy do istniejącej zabudowy sąsiadującej.
2) ustala się strefę wolną od zabudowy, oznaczoną na 

rysunku planu i przeznaczoną do zagospodarowania 
zielenią niską.

3) zasady lokalizacji nośników reklamowych wg § 8 ust. 
3.

4) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-
chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.

5) elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się 
stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych.

6) w przypadku realizowania na terenie nowej zabudo-
wy, ustala się konieczność jej lokalizowania kalenicą 
główną równolegle do ulicy dojazdowej.

7) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące linie zabudowy, oznaczone na 

rysunku planu:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 5,0 

m od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 61 KD-D.

b) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 5,0 
m od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 62 KD-D.

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki: maksymalnie 25%.

3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 
50%.

4) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,5.
5) wysokość zabudowy:

a) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe.

b) ustala się zakaz nadbudowy istniejących budyn-
ków 2 i więcej kondygnacyjnych.

c) wysokość: maksymalnie 8,5 m.
6) ukształtowanie dachów:

a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 
jednakowym kącie nachylenia połaci.

b) kąt nachylenia połaci dachowych: 40° - 45°.
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek: minimalna 

800 m².
2) dopuszcza się scalenia działek.
3) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach 

budowlanych, mniejszych niż wyżej określone, ist-
niejących w momencie wejścia w życie planu.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego ustala się zakaz 

sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budow-
lanych do urządzania ogrodów.

2) na każdej działce można sytuować 1 budynek miesz-
kalny.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulice, 

oznaczone na rysunku planu jako 61 KD-D oraz 62 
KD-D.

2) wymagania parkingowe: obowiązują ustalenia wg § 
11 ust. 1 pkt 2.

3) miejsca parkingowe należy przewidzieć w ramach 
własności nieruchomości.

4) garaże powinny być umieszczone w budynkach 
lub być z nimi zintegrowane. Dopuszcza się garaż 
wolno stojący na granicy działki pod warunkiem 
analogicznego usytuowania garażu na działce sąsied-
niej. Architektura garażu dobudowanego powinna 
nawiązywać do architektury budynku mieszkalnego 
(taki sam rodzaj dachu, materiałów budowlanych, 
podobna kolorystyka).

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§.17

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 05 MN1 
 o powierzchni 0,73 ha

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej.
2) funkcje wyłączone i dopuszczone:
  na terenie nie dopuszcza się usług, nie związanych 

z funkcją mieszkaniową ani usług o powierzchni 
przekraczającej 30% powierzchni budynku.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się obowiązek nawiązania charakterem nowej 

zabudowy do istniejącej zabudowy sąsiadującej.
2) zasady lokalizacji nośników reklamowych wg § 8 ust. 

3.
3) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-

chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.

4) elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się 
stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych.

5) w przypadku realizowania na terenie nowej zabudo-
wy, ustala się konieczność jej lokalizowania kalenicą 
główną równolegle do ulicy dojazdowej.

6) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległo-

ści 5,0 m od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej 
na rysunku planu jako 61 KD-D.

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki: maksymalnie 25%.
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3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 
50%.

4) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,5.
5) wysokość zabudowy:

a) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe.

b) ustala się zakaz nadbudowy istniejących budyn-
ków 2 i więcej kondygnacyjnych.

c) wysokość: maksymalnie 8,5 m.
6) ukształtowanie dachów:

a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 
jednakowym kącie nachylenia połaci.

b) kąt nachylenia połaci dachowych: 40° - 45°.
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek: minimalna 

800 m².
2) dopuszcza się scalenia działek.
3) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach 

budowlanych, mniejszych niż wyżej określone, ist-
niejących w momencie wejścia w życie planu.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego ustala się zakaz 

sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budow-
lanych do urządzania ogrodów.

2) na każdej działce można sytuować 1 budynek miesz-
kalny.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulicę, 

oznaczoną na rysunku planu jako 61 KD-D.
2) wymagania parkingowe: obowiązują ustalenia wg § 

11 ust. 1 pkt 2.
3) miejsca parkingowe należy przewidzieć w ramach 

własności nieruchomości.
4) garaże powinny być umieszczone w budynkach 

lub być z nimi zintegrowane. Dopuszcza się garaż 
wolno stojący na granicy działki pod warunkiem 
analogicznego usytuowania garażu na działce sąsied-
niej. Architektura garażu dobudowanego powinna 
nawiązywać do architektury budynku mieszkalnego 
(taki sam rodzaj dachu, materiałów budowlanych, 
podobna kolorystyka).

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§ 18

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 06 MN3  
o powierzchni 0,89 ha

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej, bliź-
niaczej oraz szeregowej.

2) funkcje wyłączone i dopuszczone:
  na terenie nie dopuszcza się usług, nie związanych 

z funkcją mieszkaniową ani usług o powierzchni 
przekraczającej 30% powierzchni budynku.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się obowiązek nawiązania charakterem nowej 

zabudowy do istniejącej zabudowy sąsiadującej. W 
szczególności obowiązuje jednolite ukształtowanie 
(gabaryty, kształt i kąt nachylenia dachu, kolorystyka) 
zabudowy bliźniaczej oraz szeregowej.

2) w przypadku realizowania na terenie nowej zabudo-
wy szeregowej, ustala się konieczność kontynuowa-
nia formy zabudowy szeregowej istniejącej.

3) ustala się strefę wolną od zabudowy, oznaczoną na 
rysunku planu i przeznaczoną do zagospodarowania 
zielenią niską.

4) zasady lokalizacji nośników reklamowych wg § 8 ust. 
3.

5) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-
chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.

6) elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się 
stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych.

7) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące linie zabudowy, oznaczone na 

rysunku planu:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 

5,0 m od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej 
na rysunku planu jako 61 KD-D, jak na rysunku 
planu.

b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 4,0 
m od linii rozgraniczającej ulicy 61 KD-D w miejscu 
oznaczonym na rysunku planu oraz 4,0 m od linii 
rozgraniczających ulic, oznaczonych na rysunku 
planu jako 97 KD-W/ZP, 98 KD-W/ZP oraz 99 KD-
W/ZP.

c) adaptuje się budynki usytuowane w mniejszej 
odległości od linii rozgraniczających, istniejące 
w momencie wejścia w życie planu.

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki:
a) dla zabudowy wolno stojącej: maksymalnie 

25%.
b) dla zabudowy bliźniaczej oraz dla zewnętrznych 

segmentów zabudowy szeregowej: maksymalnie 
30%.

c) dla środkowych segmentów zabudowy szerego-
wej: maksymalnie 35%.

3) udział powierzchni biologicznie czynnej:
a) dla zabudowy wolno stojącej: minimum 50%.
b) dla zabudowy bliźniaczej oraz szeregowej: mini-

mum 45%.
4) intensywność zabudowy:

a) dla zabudowy wolno stojącej: maksymalnie 0,5.
b) dla zabudowy bliźniaczej oraz szeregowej: mak-

symalnie 0,6.
5) wysokość zabudowy:

a) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe.

b) ustala się zakaz nadbudowy istniejących budyn-
ków 2 i więcej kondygnacyjnych.

c) wysokość: maksymalnie 9,0 m.
6) ukształtowanie dachów:

a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe o 
jednakowym kącie nachylenia połaci.

b) kąt nachylenia połaci dachowych: 40° - 45°.
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.
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7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek:

a) dla zabudowy wolno stojącej: minimalna .
800 m².

b) dla zabudowy bliźniaczej: minimalna 500 m².
c) dla zabudowy szeregowej: minimalna 400 m².

2) dopuszcza się scalenia działek.
3) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach 

budowlanych, mniejszych niż wyżej określone, ist-
niejących w momencie wejścia w życie planu.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego ustala się zakaz 

sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budow-
lanych do urządzania ogrodów.

2) na każdej działce można sytuować 1 budynek miesz-
kalny.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulicę, 

oznaczoną na rysunku planu jako 61 KD-D oraz przez 
ulice oznaczone na rysunku planu jako 97 KD-W/ZP, 
98 KD-W/ZP i 99 KD-W/ZP.

2) wymagania parkingowe: obowiązują ustalenia wg § 
11 ust. 1 pkt 2.

3) miejsca parkingowe należy przewidzieć w ramach 
własności nieruchomości.

4) garaże powinny być umieszczone w budynkach 
lub być z nimi zintegrowane. Dopuszcza się garaż 
wolno stojący na granicy działki pod warunkiem 
analogicznego usytuowania garażu na działce sąsied-
niej. Architektura garażu dobudowanego powinna 
nawiązywać do architektury budynku mieszkalnego 
(taki sam rodzaj dachu, materiałów budowlanych, 
podobna kolorystyka).

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: dla działki nr 190/62 – 10%, dla 
pozostałych – nie dotyczy.

§.19

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 07 MN2,MW/U 
o powierzchni 0,24 ha

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej i bliź-
niaczej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej, realizowanej w budynkach do 4 mieszkań.

2) funkcje wyłączone i dopuszczone:
  dopuszcza się usługi nieuciążliwe i nie zakłócające 

funkcji mieszkaniowej jako funkcję towarzyszącą 
funkcji mieszkaniowej w formie wbudowanej, do-
budowanej lub w parterach budynków.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się obowiązek nawiązania charakterem nowej 

zabudowy do istniejącej zabudowy sąsiadującej. W 
szczególności obowiązuje jednolite ukształtowanie 
(gabaryty, kształt i kąt nachylenia dachu, kolorystyka) 
zabudowy bliźniaczej.

2) ustala się lokalizację usług, zajmujących powierzch-
nię przekraczającą 30% powierzchni budynku, ale 
nie więcej niż 50% w strefie, oznaczonej na rysunku 
planu i usytuowanej wzdłuż ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 54 KD-L.

3) zasady lokalizacji nośników reklamowych wg § 8 ust. 
3.

4) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-

chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.

5) elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się 
stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych.

6) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące linie zabudowy, oznaczone na 

rysunku planu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6,0 

m od linii rozgraniczających ulic, oznaczonych na 
rysunku planu jako 54 KD-L oraz 53 KD-L.
b) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 5,0 

m od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 56 KD-D.

c) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 4,0 m 
od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na rysunku 
planu jako 63 KD-D.
d) adaptuje się budynki usytuowane w mniejszej 

odległości od linii rozgraniczających, istniejące 
w momencie wejścia w życie planu.

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolno stojącej: maksymalnie 25%.
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

bliźniaczej oraz dla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej: maksymalnie 30%.

3) udział powierzchni biologicznie czynnej:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolno stojącej: minimum 50%.
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

bliźniaczej oraz dla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej: minimum 45%.

4) intensywność zabudowy:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolno stojącej: maksymalnie 0,5.
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

bliźniaczej oraz dla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej: maksymalnie 0,6.

5) wysokość zabudowy:
a) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze użytkowe.
b) ustala się zakaz nadbudowy istniejących budyn-

ków 2 i więcej kondygnacyjnych.
c) wysokość: maksymalnie 10,0 m.

6) ukształtowanie dachów:
a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 

jednakowym kącie nachylenia połaci.
b) kąt nachylenia połaci dachowych: 30° - 35°.

6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek:

a) dla zabudowy wolno stojącej: minimalna.
800 m².

b) dla zabudowy bliźniaczej: minimalna 500 m².
c) dla zabudowy wielorodzinnej: minimalna 800 

m².
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2) dopuszcza się scalenia działek.
3) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach 

budowlanych, mniejszych niż wyżej określone, ist-
niejących w momencie wejścia w życie planu.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego ustala się zakaz 

sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budow-
lanych do urządzania ogrodów.

2) na każdej działce można sytuować 1 budynek miesz-
kalny.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulice, 

oznaczone na rysunku planu jako 53 KD-L, 54 KD-L, 
56 KD-D oraz 63 KD-D.

2) wymagania parkingowe: obowiązują ustalenia wg § 
11 ust. 1 pkt 2.

3) miejsca parkingowe należy przewidzieć w ramach 
własności nieruchomości.

4) garaże powinny być umieszczone w budynkach 
lub być z nimi zintegrowane. Dopuszcza się garaż 
wolno stojący na granicy działki pod warunkiem 
analogicznego usytuowania garażu na działce sąsied-
niej. Architektura garażu dobudowanego powinna 
nawiązywać do architektury budynku mieszkalnego 
(taki sam rodzaj dachu, materiałów budowlanych, 
podobna kolorystyka).

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§.20

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 08 MN2,MW/U 
 o powierzchni 0,24 ha

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej i bliź-
niaczej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej, realizowanej w budynkach do 4 mieszkań.

2) funkcje wyłączone i dopuszczone:
  dopuszcza się usługi nieuciążliwe i nie zakłócające 

funkcji mieszkaniowej jako funkcję towarzyszącą 
funkcji mieszkaniowej w formie wbudowanej, do-
budowanej lub w parterach budynków.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się obowiązek nawiązania charakterem nowej 

zabudowy do istniejącej zabudowy sąsiadującej. W 
szczególności obowiązuje jednolite ukształtowanie 
(gabaryty, kształt i kąt nachylenia dachu, kolorystyka) 
zabudowy bliźniaczej.

2) ustala się lokalizację usług, zajmujących powierzch-
nię przekraczającą 30% powierzchni budynku, ale 
nie więcej niż 50% w strefie, oznaczonej na rysunku 
planu i usytuowanej wzdłuż ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 54 KD-L.

3) zasady lokalizacji nośników reklamowych wg § 8 .
ust. 3.

4) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-
chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.

5) elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się 
stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych.

6) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące linie zabudowy, oznaczone na 

rysunku planu:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0 

m od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 54 KD-L.

b) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 5,0 
m od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 56 KD-D.

c) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 4,0 
m od linii rozgraniczających ulic, oznaczonych na 
rysunku planu jako 63 KD-D oraz 64 KD-D.

d) adaptuje się budynki usytuowane w mniejszej 
odległości od linii rozgraniczających, istniejące 
w momencie wejścia w życie planu.

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolno stojącej: maksymalnie 25%.
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

bliźniaczej oraz dla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej: maksymalnie 30%.

3) udział powierzchni biologicznie czynnej:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolno stojącej: minimum 50%.
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

bliźniaczej oraz dla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej: minimum 45%.

4) intensywność zabudowy:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolno stojącej: maksymalnie 0,5.
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

bliźniaczej oraz dla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej: maksymalnie 0,6.

5) wysokość zabudowy:
a) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze użytkowe.
b) ustala się zakaz nadbudowy istniejących budyn-

ków 2 i więcej kondygnacyjnych.
c) wysokość: maksymalnie 10,0 m.

6) ukształtowanie dachów:
a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 

jednakowym kącie nachylenia połaci.
b) kąt nachylenia połaci dachowych: 30° - 35°.

6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek:

a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej: 
minimalna 800 m².

b) dla zabudowy bliźniaczej: minimalna 500 m².
c) dla zabudowy wielorodzinnej: minimalna 800 

m².
2) dopuszcza się scalenia działek.
3) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach 

budowlanych, mniejszych niż wyżej określone, ist-
niejących w momencie wejścia w życie planu.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego ustala się zakaz 

sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
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zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budow-
lanych do urządzania ogrodów.

2) na każdej działce można sytuować 1 budynek miesz-
kalny.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulice, 

oznaczone na rysunku planu jako 54 KD-L, 56 KD-D 
oraz 63 KD-D i 64 KD-D.

2) wymagania parkingowe: obowiązują ustalenia wg § 
11 ust. 1 pkt 2.

3) miejsca parkingowe należy przewidzieć w ramach 
własności nieruchomości.

4) garaże powinny być umieszczone w budynkach 
lub być z nimi zintegrowane. Dopuszcza się garaż 
wolno stojący na granicy działki pod warunkiem 
analogicznego usytuowania garażu na działce sąsied-
niej. Architektura garażu dobudowanego powinna 
nawiązywać do architektury budynku mieszkalnego 
(taki sam rodzaj dachu, materiałów budowlanych, 
podobna kolorystyka).

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§.21

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 09 MN2,MW/U  
o powierzchni 0,24 ha

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej i bliź-
niaczej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej, realizowanej w budynkach do 4 mieszkań.

2) funkcje wyłączone i dopuszczone:
  dopuszcza się usługi nieuciążliwe i nie zakłócające 

funkcji mieszkaniowej jako funkcję towarzyszącą 
funkcji mieszkaniowej w formie wbudowanej, do-
budowanej lub w parterach budynków.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) w przypadku realizowania na terenie zabudowy 

bliźniaczej obowiązuje jej jednolite ukształtowanie 
(gabaryty, kształt i kąt nachylenia dachu, kolorysty-
ka).

2) ustala się lokalizację usług, zajmujących powierzch-
nię przekraczającą 30% powierzchni budynku, ale 
nie więcej niż 50%, w strefie, oznaczonej na rysunku 
planu i usytuowanej wzdłuż ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 54 KD-L.

3) zasady lokalizacji nośników reklamowych wg § 8 ust. 
3.

4) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-
chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.

5) elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się 
stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych.

6) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: na terenie znajduje się 
strefa ochrony archeologicznej. Ustalenia wg § 6

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące linie zabudowy, oznaczone na 

rysunku planu:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0 

m od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 54 KD-L.

b) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 5,0 
m od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 56 KD-D.

c) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 4,0 
m od linii rozgraniczających ulic, oznaczonych na 
rysunku planu jako 64 KD-D oraz 65 KD-D.

d) adaptuje się budynki usytuowane w mniejszej 
odległości od linii rozgraniczających, istniejące 
w momencie wejścia w życie planu.

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolno stojącej: maksymalnie 25%.
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

bliźniaczej oraz dla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej: maksymalnie 30%.

3) udział powierzchni biologicznie czynnej:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolno stojącej: minimum 50%.
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

bliźniaczej oraz dla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej: minimum 45%.

4) intensywność zabudowy:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolno stojącej: maksymalnie 0,5.
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

bliźniaczej oraz dla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej: maksymalnie 0,6.

5) wysokość zabudowy:
a) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze użytkowe.
b) ustala się zakaz nadbudowy istniejących budyn-

ków 2 i więcej kondygnacyjnych.
c) wysokość: maksymalnie 10,0 m.

6) ukształtowanie dachów:
a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 

jednakowym kącie nachylenia połaci.
b) kąt nachylenia połaci dachowych: 30° - 35°.

6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: na terenie znajduje się strefa ochrony ar-
cheologicznej. Zasady ochrony wg punktu 4.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek:

a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej: 
minimalna 800 m².

b) dla zabudowy bliźniaczej: minimalna 500 m².
c) dla zabudowy wielorodzinnej: minimalna 800 

m².
2) dopuszcza się scalenia działek.
3) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach 

budowlanych, mniejszych niż wyżej określone, ist-
niejących w momencie wejścia w życie planu.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego ustala się zakaz 

sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budow-
lanych do urządzania ogrodów.

2) na każdej działce można sytuować 1 budynek miesz-
kalny.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulice, 

oznaczone na rysunku planu jako 54 KD-L, 56 KD-D 
oraz 64 KD-D i 65 KD-D.

2) wymagania parkingowe: obowiązują ustalenia wg § 
11 ust. 1 pkt 2.
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3) miejsca parkingowe należy przewidzieć w ramach 
własności nieruchomości.

4) garaże powinny być umieszczone w budynkach 
lub być z nimi zintegrowane. Dopuszcza się garaż 
wolno stojący na granicy działki pod warunkiem 
analogicznego usytuowania garażu na działce sąsied-
niej. Architektura garażu dobudowanego powinna 
nawiązywać do architektury budynku mieszkalnego 
(taki sam rodzaj dachu, materiałów budowlanych, 
podobna kolorystyka).

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§.22

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 10 MN2,MW/U  
o powierzchni 0,24 ha

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej i bliź-
niaczej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej, realizowanej w budynkach do 4 mieszkań.

2) funkcje wyłączone i dopuszczone:
  dopuszcza się usługi nieuciążliwe i nie zakłócające 

funkcji mieszkaniowej jako funkcję towarzyszącą 
funkcji mieszkaniowej w formie wbudowanej, do-
budowanej lub w parterach budynków.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się obowiązek nawiązania charakterem nowej 

zabudowy do istniejącej zabudowy sąsiadującej. W 
szczególności obowiązuje jednolite ukształtowanie 
(gabaryty, kształt i kąt nachylenia dachu, kolorystyka) 
zabudowy bliźniaczej.

2) ustala się lokalizację usług, zajmujących powierzch-
nię przekraczającą 30% powierzchni budynku, ale 
nie więcej niż 50%, w strefie, oznaczonej na rysunku 
planu i usytuowanej wzdłuż ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 54 KD-L.

3) zasady lokalizacji nośników reklamowych wg § 8 ust. 
3.

4) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-
chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.

5) elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się 
stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych.

6) zaleca się adaptację istniejącego budynku garażo-
wego na cele mieszkalne.

7) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: na terenie znajduje się 
strefa ochrony archeologicznej. Ustalenia wg § 6

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące linie zabudowy, oznaczone na 

rysunku planu:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0 

m od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 54 KD-L.

b) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 5,0 
m od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 56 KD-D.

c) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 4,0 
m od linii rozgraniczających ulic, oznaczonych na 
rysunku planu jako 65 KD-D oraz 66 KD-D.

d) adaptuje się budynki usytuowane w mniejszej 
odległości od linii rozgraniczających, istniejące 
w momencie wejścia w życie planu.

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolno stojącej: maksymalnie 25%.
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

bliźniaczej oraz dla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej: maksymalnie 30%.

3) udział powierzchni biologicznie czynnej:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolno stojącej: minimum 50%.
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

bliźniaczej oraz dla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej: minimum 45%.

4) intensywność zabudowy:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolno stojącej: maksymalnie 0,5.
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

bliźniaczej oraz dla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej: maksymalnie 0,6.

5) wysokość zabudowy:
a) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze użytkowe.
b) ustala się zakaz nadbudowy istniejących budyn-

ków 2 i więcej kondygnacyjnych.
c) wysokość: maksymalnie 10,0 m.

6) ukształtowanie dachów:
a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 

jednakowym kącie nachylenia połaci.
b) kąt nachylenia połaci dachowych: 30° - 35°.

6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: na terenie znajduje się strefa ochrony ar-
cheologicznej. Zasady ochrony wg punktu 4.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek:

a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej: 
minimalna 800 m².

b) dla zabudowy bliźniaczej: minimalna 500 m².
c) dla zabudowy wielorodzinnej: minimalna 800 

m².
2) dopuszcza się scalenia działek.
3) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach 

budowlanych, mniejszych niż wyżej określone, ist-
niejących w momencie wejścia w życie planu.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego ustala się zakaz 

sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budow-
lanych do urządzania ogrodów.

2) na każdej działce można sytuować 1 budynek miesz-
kalny.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulice, 

oznaczone na rysunku planu jako 54 KD-L, 56 KD-D 
oraz 65 KD-D i 66 KD-D.

2) wymagania parkingowe: obowiązują ustalenia wg § 
11 ust. 1 pkt 2.

3) miejsca parkingowe należy przewidzieć w ramach 
własności nieruchomości.

4) garaże powinny być umieszczone w budynkach 
lub być z nimi zintegrowane. Dopuszcza się garaż 
wolno stojący na granicy działki pod warunkiem 
analogicznego usytuowania garażu na działce sąsied-
niej. Architektura garażu dobudowanego powinna 
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nawiązywać do architektury budynku mieszkalnego 
(taki sam rodzaj dachu, materiałów budowlanych, 
podobna kolorystyka).

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§ 23

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 11 MN2,MW/U 
 o powierzchni 0,25 ha

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej i bliź-
niaczej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej, realizowanej w budynkach do 4 mieszkań.

2) funkcje wyłączone i dopuszczone:
  dopuszcza się usługi nieuciążliwe i nie zakłócające 

funkcji mieszkaniowej jako funkcję towarzyszącą 
funkcji mieszkaniowej w formie wbudowanej, do-
budowanej lub w parterach budynków.

3) adaptuje się budynek usługowy, znajdujący się poza 
strefą, oznaczoną na rysunku planu.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się obowiązek nawiązania charakterem nowej 

zabudowy do istniejącej zabudowy sąsiadującej. W 
szczególności obowiązuje jednolite ukształtowanie 
(gabaryty, kształt i kąt nachylenia dachu, kolorystyka) 
zabudowy bliźniaczej.

2) ustala się lokalizację usług, zajmujących powierzch-
nię przekraczającą 30% powierzchni budynku, ale 
nie więcej niż 50%, w strefie, oznaczonej na rysunku 
planu i usytuowanej wzdłuż ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 54 KD-L.

3) zasady lokalizacji nośników reklamowych wg § 8 ust. 
3.

4) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-
chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.

5) elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się 
stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych.

6) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: na terenie znajduje się 
strefa ochrony archeologicznej. Ustalenia wg § 6

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące linie zabudowy, oznaczone na 

rysunku planu:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0 

m od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 54 KD-L.

b) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 5,0 
m od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 56 KD-D.

c) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 4,0 m 
od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na rysunku 
planu jako 66 KD-D.
d) adaptuje się budynki usytuowane w mniejszej 

odległości od linii rozgraniczających, istniejące 
w momencie wejścia w życie planu.

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolno stojącej: maksymalnie 25%.

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
bliźniaczej oraz dla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej: maksymalnie 30%.

3) udział powierzchni biologicznie czynnej:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolno stojącej: minimum 50%.
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

bliźniaczej oraz dla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej: minimum 45%.

4) intensywność zabudowy:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolno stojącej: maksymalnie 0,5.
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

bliźniaczej oraz dla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej: maksymalnie 0,6.

5) wysokość zabudowy:
a) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze użytkowe.
b) ustala się zakaz nadbudowy istniejących budyn-

ków 2 i więcej kondygnacyjnych.
c) wysokość: maksymalnie 10,0 m.

6) ukształtowanie dachów:
a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 

jednakowym kącie nachylenia połaci.
b) kąt nachylenia połaci dachowych: 30° - 35°.

6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: na terenie znajduje się strefa ochrony ar-
cheologicznej. Zasady ochrony wg punktu 4.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek:

a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej: 
minimalna 800 m².

b) dla zabudowy bliźniaczej: minimalna 500 m².
c) dla zabudowy wielorodzinnej: minimalna 800 

m².
2) dopuszcza się scalenia działek.
3) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach 

budowlanych, mniejszych niż wyżej określone, ist-
niejących w momencie wejścia w życie planu.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego ustala się zakaz 

sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budow-
lanych do urządzania ogrodów.

2) na każdej działce można sytuować 1 budynek miesz-
kalny.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulice, 

oznaczone na rysunku planu jako 54 KD-L, 56 KD-D 
oraz 66 KD-D.

2) wymagania parkingowe: obowiązują ustalenia wg § 
11 ust. 1 pkt 2.

3) miejsca parkingowe należy przewidzieć w ramach 
własności nieruchomości.

4) garaże powinny być umieszczone w budynkach 
lub być z nimi zintegrowane. Dopuszcza się garaż 
wolno stojący na granicy działki pod warunkiem 
analogicznego usytuowania garażu na działce sąsied-
niej. Architektura garażu dobudowanego powinna 
nawiązywać do architektury budynku mieszkalnego 
(taki sam rodzaj dachu, materiałów budowlanych, 
podobna kolorystyka).

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.
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§.24

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 12 MN1  
o powierzchni 0,35 ha

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej.
2) funkcje wyłączone i dopuszczone:
  na terenie nie dopuszcza się usług, nie związanych 

z funkcją mieszkaniową ani usług o powierzchni 
przekraczającej 30% powierzchni budynku.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się obowiązek nawiązania charakterem nowej 

zabudowy do istniejącej zabudowy sąsiadującej.
2) zasady lokalizacji nośników reklamowych wg § 8 ust. 

3.
3) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-

chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.

4) elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się 
stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych.

5) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące linie zabudowy, oznaczone na 

rysunku planu:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0 

m od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 53 KD-L.

b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 5,0 
m od linii rozgraniczających ulic, oznaczonych na 
rysunku planu jako 56 KD-D oraz 67 KD-D.

c) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 4,0 m 
od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na rysunku 
planu jako 68 KD-D.

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki: maksymalnie 25%.

3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 
50%.

4) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,5.
5) wysokość zabudowy:

a) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe.

b) ustala się zakaz nadbudowy istniejących budyn-
ków 2 i więcej kondygnacyjnych.

c) wysokość: maksymalnie 9,0 m.
6) ukształtowanie dachów:

a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 
jednakowym kącie nachylenia połaci.

b) kąt nachylenia połaci dachowych: 35° - 45°.
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek dla zabu-

dowy jednorodzinnej wolno stojącej: minimalna 800 
m².

2) dopuszcza się scalenia działek.
3) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach 

budowlanych, mniejszych niż wyżej określone, ist-
niejących w momencie wejścia w życie planu.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego ustala się zakaz 

sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budow-
lanych do urządzania ogrodów.

2) na każdej działce można sytuować 1 budynek miesz-
kalny.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulice, 

oznaczone na rysunku planu jako 53 KD-L, 56 KD-D, 
67 KD-D oraz 68 KD-D.

2) wymagania parkingowe: obowiązują ustalenia wg § 
11 ust. 1 pkt 2.

3) miejsca parkingowe należy przewidzieć w ramach 
własności nieruchomości.

4) garaże powinny być umieszczone w budynkach 
lub być z nimi zintegrowane. Dopuszcza się garaż 
wolno stojący na granicy działki pod warunkiem 
analogicznego usytuowania garażu na działce sąsied-
niej. Architektura garażu dobudowanego powinna 
nawiązywać do architektury budynku mieszkalnego 
(taki sam rodzaj dachu, materiałów budowlanych, 
podobna kolorystyka).

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§.25

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 13 MN1 
o powierzchni 0,42 ha

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej.
2) funkcje wyłączone i dopuszczone:
  na terenie nie dopuszcza się usług, nie związanych 

z funkcją mieszkaniową ani usług o powierzchni 
przekraczającej 30% powierzchni budynku.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się obowiązek nawiązania charakterem nowej 

zabudowy do istniejącej zabudowy sąsiadującej.
2) zasady lokalizacji nośników reklamowych wg § 8 ust. 

3.
3) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-

chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.

4) elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się 
stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych.

5) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące linie zabudowy, oznaczone na 

rysunku planu:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0 

m od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 53 KD-L.

b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 5,0 
m od linii rozgraniczających ulic, oznaczonych na 
rysunku planu jako 57 KD-D oraz 67 KD-D.

c) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 4,0 
m od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 68 KD-D.
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2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki: maksymalnie 25%.

3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 
50%.

4) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,5.
5) wysokość zabudowy:

a) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe.

b) ustala się zakaz nadbudowy istniejących budyn-
ków 2 i więcej kondygnacyjnych.

c) wysokość: maksymalnie 9,0 m.
6) ukształtowanie dachów:

a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 
jednakowym kącie nachylenia połaci.

b) kąt nachylenia połaci dachowych: 35° - 45°.
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek dla zabu-

dowy jednorodzinnej wolno stojącej: minimalna 800 
m².

2) dopuszcza się scalenia działek.
3) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach 

budowlanych, mniejszych niż wyżej określone, ist-
niejących w momencie wejścia w życie planu.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego ustala się zakaz 

sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budow-
lanych do urządzania ogrodów.

2) na każdej działce można sytuować 1 budynek miesz-
kalny.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulice, 

oznaczone na rysunku planu jako 53 KD-L, 57 KD-D, 
67 KD-D oraz 68 KD-D.

2) wymagania parkingowe: obowiązują ustalenia wg § 
11 ust. 1 pkt 2.

3) miejsca parkingowe należy przewidzieć w ramach 
własności nieruchomości.

4) garaże powinny być umieszczone w budynkach 
lub być z nimi zintegrowane. Dopuszcza się garaż 
wolno stojący na granicy działki pod warunkiem 
analogicznego usytuowania garażu na działce sąsied-
niej. Architektura garażu dobudowanego powinna 
nawiązywać do architektury budynku mieszkalnego 
(taki sam rodzaj dachu, materiałów budowlanych, 
podobna kolorystyka).

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§.26

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 14 MN1  
o powierzchni 0,68 ha

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej.
2) funkcje wyłączone i dopuszczone:
  na terenie nie dopuszcza się usług, nie związanych 

z funkcją mieszkaniową ani usług o powierzchni 
przekraczającej 30% powierzchni budynku.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się obowiązek nawiązania charakterem nowej 

zabudowy do istniejącej zabudowy sąsiadującej.
2) zasady lokalizacji nośników reklamowych wg § 8 ust. 

3.
3) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-

chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.

4) elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się 
stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych.

5) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczo-

ne na rysunku planu, w odległości 5,0 m od linii roz-
graniczających ulic, oznaczonych na rysunku planu 
jako 56 KD-D, 57 KD-D, 67 KD-D oraz 69 KD-D.

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki: maksymalnie 25%.

3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 
50%.

4) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,5.
5) wysokość zabudowy:

a) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe.

b) ustala się zakaz nadbudowy istniejących budyn-
ków 2 i więcej kondygnacyjnych.

c) wysokość: maksymalnie 9,0 m.
6) ukształtowanie dachów:

a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 
jednakowym kącie nachylenia połaci.

b) kąt nachylenia połaci dachowych: 35° - 45°.
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek dla zabu-

dowy jednorodzinnej wolno stojącej: minimalna 800 
m².

2) dopuszcza się scalenia działek.
3) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach 

budowlanych, mniejszych niż wyżej określone, ist-
niejących w momencie wejścia w życie planu.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego ustala się zakaz 

sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budow-
lanych do urządzania ogrodów.

2) na każdej działce można sytuować 1 budynek miesz-
kalny.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulice, 

oznaczone na rysunku planu jako 56 KD-D, 57 KD-D, 
67 KD-D oraz 69 KD-D.

2) wymagania parkingowe: obowiązują ustalenia wg § 
11 ust. 1 pkt 2.

3) miejsca parkingowe należy przewidzieć w ramach 
własności nieruchomości.

4) garaże powinny być umieszczone w budynkach 
lub być z nimi zintegrowane. Dopuszcza się garaż 
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wolno stojący na granicy działki pod warunkiem 
analogicznego usytuowania garażu na działce sąsied-
niej. Architektura garażu dobudowanego powinna 
nawiązywać do architektury budynku mieszkalnego 
(taki sam rodzaj dachu, materiałów budowlanych, 
podobna kolorystyka).

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§.27

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 15 MN1  
o powierzchni 0,75 ha

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej.
2) funkcje wyłączone i dopuszczone:
  na terenie nie dopuszcza się usług, nie związanych 

z funkcją mieszkaniową ani usług o powierzchni 
przekraczającej 30% powierzchni budynku.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się obowiązek nawiązania charakterem nowej 

zabudowy do istniejącej zabudowy sąsiadującej.
2) zasady lokalizacji nośników reklamowych wg § 8 ust. 

3.
3) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-

chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.

4) elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się 
stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych.

5) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: na terenie znajduje się 
strefa ochrony archeologicznej. Ustalenia wg § 6

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, ozna-

czone na rysunku planu, w odległości 5,0 m od linii 
rozgraniczających ulic, oznaczonych na rysunku 
planu jako 56 KD-D, 69 KD-D oraz 70 KD-D.

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki: maksymalnie 25%.

3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 
50%.

4) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,5.
5) wysokość zabudowy:

a) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe.

b) ustala się zakaz nadbudowy istniejących budyn-
ków 2 i więcej kondygnacyjnych.

c) wysokość: maksymalnie 9,0 m.
6) ukształtowanie dachów:

a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 
jednakowym kącie nachylenia połaci.

b) kąt nachylenia połaci dachowych: 35° - 45°.
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: na terenie występuje strefa ochrony arche-
ologicznej. Zasady ochrony wg punktu 4.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek dla zabu-

dowy jednorodzinnej wolno stojącej: minimalna 800 
m².

2) dopuszcza się scalenia działek.
3) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach 

budowlanych, mniejszych niż wyżej określone, ist-
niejących w momencie wejścia w życie planu.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego ustala się zakaz 

sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budow-
lanych do urządzania ogrodów.

2) na każdej działce można sytuować 1 budynek miesz-
kalny.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulice, 

oznaczone na rysunku planu jako 56 KD-D, 69 KD-D 
oraz 70 KD-D.

2) wymagania parkingowe: obowiązują ustalenia wg § 
11 ust. 1 pkt 2.

3) miejsca parkingowe należy przewidzieć w ramach 
własności nieruchomości.

4) garaże powinny być umieszczone w budynkach 
lub być z nimi zintegrowane. Dopuszcza się garaż 
wolno stojący na granicy działki pod warunkiem 
analogicznego usytuowania garażu na działce sąsied-
niej. Architektura garażu dobudowanego powinna 
nawiązywać do architektury budynku mieszkalnego 
(taki sam rodzaj dachu, materiałów budowlanych, 
podobna kolorystyka).

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§ 28

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 16 MN1 
 o powierzchni 1,02 ha

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej.
2) funkcje wyłączone i dopuszczone:
  na terenie nie dopuszcza się usług, nie związanych 

z funkcją mieszkaniową ani usług o powierzchni 
przekraczającej 30% powierzchni budynku.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się obowiązek nawiązania charakterem nowej 

zabudowy do istniejącej zabudowy sąsiadującej.
2) zasady lokalizacji nośników reklamowych wg § 8 ust. 

3.
3) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-

chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.

4) elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się 
stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych.

5) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: na terenie znajduje się 
strefa ochrony archeologicznej. Ustalenia wg § 6

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące linie zabudowy, oznaczone na 

rysunku planu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 5,0 

m od linii rozgraniczających ulic, oznaczonych na 
rysunku planu jako 56 KD-D, 57 KD-D, 69 KD-D oraz 
70 KD-D.
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b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 4,0 
m od linii rozgraniczających drogi wewnętrznej, 
oznaczonej na rysunku planu jako 100 KD-W.

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki: maksymalnie 25%.

3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 
50%.

4) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,5.
5) wysokość zabudowy:

a) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe.

b) ustala się zakaz nadbudowy istniejących budyn-
ków 2 i więcej kondygnacyjnych.

c) wysokość: maksymalnie 9,0 m.
6) ukształtowanie dachów:

a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 
jednakowym kącie nachylenia połaci.

b) kąt nachylenia połaci dachowych: 35° - 45°.
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: na terenie występuje strefa ochrony arche-
ologicznej. Zasady ochrony wg punktu 4.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek dla zabu-

dowy jednorodzinnej wolno stojącej: minimalna 800 
m².

2) dopuszcza się scalenia działek.
3) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach 

budowlanych, mniejszych niż wyżej określone, ist-
niejących w momencie wejścia w życie planu.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego ustala się zakaz 

sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budow-
lanych do urządzania ogrodów.

2) na każdej działce można sytuować 1 budynek miesz-
kalny.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulice, 

oznaczone na rysunku planu jako 56 KD-D, 57 KD-D, 
69 KD-D oraz 70 KD-D oraz przez drogę wewnętrzną 
100 KD-W.

2) wymagania parkingowe: obowiązują ustalenia wg § 
11 ust. 1 pkt 2.

3) miejsca parkingowe należy przewidzieć w ramach 
własności nieruchomości.

4) garaże powinny być umieszczone w budynkach 
lub być z nimi zintegrowane. Dopuszcza się garaż 
wolno stojący na granicy działki pod warunkiem 
analogicznego usytuowania garażu na działce sąsied-
niej. Architektura garażu dobudowanego powinna 
nawiązywać do architektury budynku mieszkalnego 
(taki sam rodzaj dachu, materiałów budowlanych, 
podobna kolorystyka).

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§.29

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 17 MN1 
 o powierzchni 0,42 ha

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej.
2) funkcje wyłączone i dopuszczone:
  na terenie nie dopuszcza się usług, nie związanych 

z funkcją mieszkaniową ani usług o powierzchni 
przekraczającej 30% powierzchni budynku.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się obowiązek nawiązania charakterem nowej 

zabudowy do istniejącej zabudowy sąsiadującej.
2) zasady lokalizacji nośników reklamowych wg § 8 ust. 

3.
3) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-

chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.

4) elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się 
stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych.

5) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, ozna-

czone na rysunku planu, w odległości 5,0 m od linii 
rozgraniczających ulic, oznaczonych na rysunku 
planu jako 56 KD-D oraz 71 KD-D.

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki: maksymalnie 25%.

3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 
50%.

4) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,5.
5) wysokość zabudowy:

a) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe.

b) ustala się zakaz nadbudowy istniejących budyn-
ków 2 i więcej kondygnacyjnych.

c) wysokość: maksymalnie 9,0 m.
6) ukształtowanie dachów:

a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 
jednakowym kącie nachylenia połaci.

b) kąt nachylenia połaci dachowych: 35° - 45°.
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek dla zabu-

dowy jednorodzinnej wolno stojącej: minimalna 800 
m².

2) dopuszcza się scalenia działek.
3) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach 

budowlanych, mniejszych niż wyżej określone, ist-
niejących w momencie wejścia w życie planu.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego ustala się zakaz 

sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budow-
lanych do urządzania ogrodów.

2) na każdej działce można sytuować 1 budynek miesz-
kalny.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulice, 

oznaczone na rysunku planu jako 56 KD-D, oraz 71 
KD-D.

2) wymagania parkingowe: obowiązują ustalenia wg § 
11 ust. 1. pkt 2.

3) miejsca parkingowe należy przewidzieć w ramach 
własności nieruchomości.
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4) garaże powinny być umieszczone w budynkach 
lub być z nimi zintegrowane. Dopuszcza się garaż 
wolno stojący na granicy działki pod warunkiem 
analogicznego usytuowania garażu na działce sąsied-
niej. Architektura garażu dobudowanego powinna 
nawiązywać do architektury budynku mieszkalnego 
(taki sam rodzaj dachu, materiałów budowlanych, 
podobna kolorystyka).

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§ 30

  Ustalenia szczegółowe dla terenów 18 MN1/U i 19 
MN1/U o powierzchni 0,22 ha i 0,16 ha
1. Przeznaczenie terenów:

1) podstawowe przeznaczenie terenów: tereny zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej.

2) funkcje wyłączone i dopuszczone:
  dopuszcza się usługi nieuciążliwe i nie zakłócające 

funkcji mieszkaniowej jako funkcję towarzyszącą 
funkcji mieszkaniowej w formie wbudowanej, do-
budowanej lub w parterach budynków. Maksymalna 
powierzchnia usług nie może przekroczyć 50% po-
wierzchni całkowitej budynku.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się obowiązek nawiązania charakterem nowej 

zabudowy do istniejącej zabudowy sąsiadującej.
2) zasady lokalizacji nośników reklamowych wg § 8 ust. 

3.
3) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-

chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.

4) elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się 
stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych.

5) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące linie zabudowy, oznaczone na 

rysunku planu:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0 

m od linii rozgraniczających ulic, oznaczonych na 
rysunku planu jako 52 KD-Z oraz 54 KD-L.

b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 5,0 
m od linii rozgraniczających ulic, oznaczonych na 
rysunku planu jako 56 KD-D oraz 71 KD-D.

c) adaptuje się zabudowę, usytuowaną w odległości 
mniejszej, niż ustalona od linii rozgraniczających 
ulic, istniejącą w momencie wejścia w życie pla-
nu.

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki: maksymalnie 25%.

3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 
50%.

4) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,5.
5) wysokość zabudowy:

a) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe.

b) ustala się zakaz nadbudowy istniejących budyn-
ków 2 i więcej kondygnacyjnych.

c) wysokość: maksymalnie 9,0 m.
6) ukształtowanie dachów:

a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 
jednakowym kącie nachylenia połaci.

b) kąt nachylenia połaci dachowych: 40° - 45°.
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek dla zabu-

dowy jednorodzinnej wolno stojącej: minimalna 800 
m².

2) dopuszcza się scalenia działek.
3) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach 

budowlanych, mniejszych niż wyżej określone, ist-
niejących w momencie wejścia w życie planu.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla obu terenów elementarnych ustala się zakaz sytu-

owania tymczasowych obiektów budowlanych, zakaz 
nie dotyczy tymczasowych obiektów budowlanych 
do urządzania ogrodów.

2) na każdej działce można sytuować 1 budynek miesz-
kalny.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulice, 

oznaczone na rysunku planu jako 56 KD-D oraz 71 
KD-D.

2) dopuszcza się obsługę komunikacyjną funkcji usłu-
gowej przez ulicę 54 KD-L.

3) wymagania parkingowe: obowiązują ustalenia wg § 
11 ust. 1 pkt 2.

4) miejsca parkingowe należy przewidzieć w ramach 
własności nieruchomości.

5) garaże powinny być umieszczone w budynkach 
lub być z nimi zintegrowane. Dopuszcza się garaż 
wolno stojący na granicy działki pod warunkiem 
analogicznego usytuowania garażu na działce sąsied-
niej. Architektura garażu dobudowanego powinna 
nawiązywać do architektury budynku mieszkalnego 
(taki sam rodzaj dachu, materiałów budowlanych, 
podobna kolorystyka).

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§ 31

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 20 MN2  
o powierzchni 0,56 ha

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej i bliź-
niaczej.

2) funkcje wyłączone i dopuszczone:
  na terenie nie dopuszcza się usług, nie związanych 

z funkcją mieszkaniową ani usług o powierzchni 
przekraczającej 30% powierzchni budynku.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się obowiązek nawiązania charakterem nowej 

zabudowy do istniejącej zabudowy sąsiadującej. W 
szczególności obowiązuje jednolite ukształtowanie 
(gabaryty, kształt i kąt nachylenia dachu, kolorystyka) 
zabudowy bliźniaczej.

2) zasady lokalizacji nośników reklamowych wg § 8 ust. 
3.

3) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-
chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 75 — 8497 — Poz..1597

4) elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się 
stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych.

5) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, ozna-

czone na rysunku planu, w odległości 5,0 m od linii 
rozgraniczających ulic, oznaczonych na rysunku 
planu jako 57 KD-D, 73 KD-D oraz 77 KD-D.

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki: maksymalnie 25%.

3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 
50%.

4) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,5.
5) wysokość zabudowy:

a) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe.

b) ustala się zakaz nadbudowy istniejących budyn-
ków 2 i więcej kondygnacyjnych.

c) wysokość: maksymalnie 9,0 m.
6) ukształtowanie dachów:

a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 
jednakowym kącie nachylenia połaci.

b) kąt nachylenia połaci dachowych: 35° - 45°.
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek:

a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej: 
minimalna 800 m².

b) dla zabudowy bliźniaczej: minimalna 500 m².
2) dopuszcza się scalenia działek.
3) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach 

budowlanych, mniejszych niż wyżej określone, ist-
niejących w momencie wejścia w życie planu.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego ustala się zakaz 

sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budow-
lanych do urządzania ogrodów.

2) na każdej działce można sytuować 1 budynek miesz-
kalny.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulice, 

oznaczone na rysunku planu jako 57 KD-D, 73 KD-D 
oraz 77 KD-D.

2) wymagania parkingowe: obowiązują ustalenia wg § 
11 ust. 1. pkt 2.

3) miejsca parkingowe należy przewidzieć w ramach 
własności nieruchomości.

4) garaże powinny być umieszczone w budynkach 
lub być z nimi zintegrowane. Dopuszcza się garaż 
wolno stojący na granicy działki pod warunkiem 
analogicznego usytuowania garażu na działce sąsied-
niej. Architektura garażu dobudowanego powinna 
nawiązywać do architektury budynku mieszkalnego 
(taki sam rodzaj dachu, materiałów budowlanych, 
podobna kolorystyka).

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§ 32

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 21 MN2  
o powierzchni 0,44 ha

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej i bliź-
niaczej.

2) funkcje wyłączone i dopuszczone:
  na terenie nie dopuszcza się usług, nie związanych 

z funkcją mieszkaniową ani usług o powierzchni 
przekraczającej 30% powierzchni budynku.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się obowiązek nawiązania charakterem nowej 

zabudowy do istniejącej zabudowy sąsiadującej. W 
szczególności obowiązuje jednolite ukształtowanie 
(gabaryty, kształt i kąt nachylenia dachu, kolorystyka) 
zabudowy bliźniaczej.

2) zasady lokalizacji nośników reklamowych wg § 8 ust. 
3.

3) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-
chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.

4) elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się 
stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych.

5) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące linie zabudowy, oznaczone na 

rysunku planu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 5,0 m 

od linii rozgraniczających ulic, oznaczonych na ry-
sunku planu jako 57 KD-D, 73 KD-D oraz 74 KD-D.
b) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 4,0 

m od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 75 KD-D.

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki: maksymalnie 25%.

3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 
50%.

4) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,5.
5) wysokość zabudowy:

a) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe.

b) ustala się zakaz nadbudowy istniejących budyn-
ków 2 i więcej kondygnacyjnych.

c) wysokość: maksymalnie 9,0 m.
6) ukształtowanie dachów:

a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 
jednakowym kącie nachylenia połaci.

b) kąt nachylenia połaci dachowych: 35° - 45°.
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek:
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a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej: 
minimalna 800 m².

b) dla zabudowy bliźniaczej: minimalna 500 m².
2) dopuszcza się scalenia działek.
3) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach 

budowlanych, mniejszych niż wyżej określone, ist-
niejących w momencie wejścia w życie planu.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego ustala się zakaz 

sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budow-
lanych do urządzania ogrodów.

2) na każdej działce można sytuować 1 budynek miesz-
kalny.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulice, 

oznaczone na rysunku planu jako 57 KD-D, 73 KD-D, 
74 KD-D oraz 75 KD-D.

2) wymagania parkingowe: obowiązują ustalenia wg § 
11 ust. 1 pkt 2.

3) miejsca parkingowe należy przewidzieć w ramach 
własności nieruchomości.

4) garaże powinny być umieszczone w budynkach 
lub być z nimi zintegrowane. Dopuszcza się garaż 
wolno stojący na granicy działki pod warunkiem 
analogicznego usytuowania garażu na działce sąsied-
niej. Architektura garażu dobudowanego powinna 
nawiązywać do architektury budynku mieszkalnego 
(taki sam rodzaj dachu, materiałów budowlanych, 
podobna kolorystyka).

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§ 33

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 22 MN2  
o powierzchni 0,40 ha

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej i bliź-
niaczej.

2) funkcje wyłączone i dopuszczone:
  na terenie nie dopuszcza się usług, nie związanych 

z funkcją mieszkaniową ani usług o powierzchni 
przekraczającej 30% powierzchni budynku.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się obowiązek nawiązania charakterem nowej 

zabudowy do istniejącej zabudowy sąsiadującej. W 
szczególności obowiązuje jednolite ukształtowanie 
(gabaryty, kształt i kąt nachylenia dachu, kolorystyka) 
zabudowy bliźniaczej.

2) zasady lokalizacji nośników reklamowych wg § 8 ust. 
3.

3) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-
chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.

4) elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się 
stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych.

5) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące linie zabudowy, oznaczone na 

rysunku planu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 5,0 m 

od linii rozgraniczających ulic, oznaczonych na ry-
sunku planu jako 73 KD-D, 74 KD-D oraz 77 KD-D.
b) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 4,0 

m od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 75 KD-D.

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki: maksymalnie 25%.

3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 
50%.

4) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,5.
5) wysokość zabudowy:

a) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe.

b) ustala się zakaz nadbudowy istniejących budyn-
ków 2 i więcej kondygnacyjnych.

c) wysokość: maksymalnie 9,0 m.
6) ukształtowanie dachów:

a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 
jednakowym kącie nachylenia połaci.

b) kąt nachylenia połaci dachowych: 35° - 45°.
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek:

a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej: 
minimalna 800 m².

b) dla zabudowy bliźniaczej: minimalna 500 m².
2) dopuszcza się scalenia działek.
3) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach 

budowlanych, mniejszych niż wyżej określone, ist-
niejących w momencie wejścia w życie planu.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego ustala się zakaz 

sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budow-
lanych do urządzania ogrodów.

2) na każdej działce można sytuować 1 budynek miesz-
kalny.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulice, 

oznaczone na rysunku planu jako 73 KD-D, 74 KD-D, 
75 KD-D oraz 77 KD-D.

2) wymagania parkingowe: obowiązują ustalenia wg § 
11 ust. 1 pkt 2.

3) miejsca parkingowe należy przewidzieć w ramach 
własności nieruchomości.

4) garaże powinny być umieszczone w budynkach 
lub być z nimi zintegrowane. Dopuszcza się garaż 
wolno stojący na granicy działki pod warunkiem 
analogicznego usytuowania garażu na działce sąsied-
niej. Architektura garażu dobudowanego powinna 
nawiązywać do architektury budynku mieszkalnego 
(taki sam rodzaj dachu, materiałów budowlanych, 
podobna kolorystyka).

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.
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§ 34

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 23 MN2 
 o powierzchni 0,61 ha

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej i bliź-
niaczej.

2) funkcje wyłączone i dopuszczone:
  na terenie nie dopuszcza się usług, nie związanych 

z funkcją mieszkaniową ani usług o powierzchni 
przekraczającej 30% powierzchni budynku.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się obowiązek nawiązania charakterem nowej 

zabudowy do istniejącej zabudowy sąsiadującej. W 
szczególności obowiązuje jednolite ukształtowanie 
(gabaryty, kształt i kąt nachylenia dachu, kolorystyka) 
zabudowy bliźniaczej.

2) zasady lokalizacji nośników reklamowych wg § 8 ust. 
3.

3) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-
chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.

4) elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się 
stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych.

5) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące linie zabudowy, oznaczone na 

rysunku planu:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0 

m od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 53 KD-L.

b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 5,0 
m od linii rozgraniczających ulic, oznaczonych na 
rysunku planu jako 57 KD-D oraz 74 KD-D.

c) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 4,0 m 
od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na rysunku 
planu jako 76 KD-D.

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki: maksymalnie 25%.

3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 
50%.

4) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,5.
5) wysokość zabudowy:

a) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe.

b) ustala się zakaz nadbudowy istniejących budyn-
ków 2 i więcej kondygnacyjnych.

c) wysokość: maksymalnie 9,0 m.
6) ukształtowanie dachów:

a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 
jednakowym kącie nachylenia połaci.

b) kąt nachylenia połaci dachowych: 35° - 45°.
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek:

a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej: 
minimalna 800 m².

b) dla zabudowy bliźniaczej: minimalna 500 m².
2) dopuszcza się scalenia działek.
3) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach 

budowlanych, mniejszych niż wyżej określone, ist-
niejących w momencie wejścia w życie planu.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego ustala się zakaz 

sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budow-
lanych do urządzania ogrodów.

2) na każdej działce można sytuować 1 budynek miesz-
kalny.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulice, 

oznaczone na rysunku planu jako 53 KD-L, 57 KD-D, 
74 KD-D oraz 76 KD-D.

2) wymagania parkingowe: obowiązują ustalenia wg § 
11 ust. 1 pkt 2.

3) miejsca parkingowe należy przewidzieć w ramach 
własności nieruchomości.

4) garaże powinny być umieszczone w budynkach 
lub być z nimi zintegrowane. Dopuszcza się garaż 
wolno stojący na granicy działki pod warunkiem 
analogicznego usytuowania garażu na działce sąsied-
niej. Architektura garażu dobudowanego powinna 
nawiązywać do architektury budynku mieszkalnego 
(taki sam rodzaj dachu, materiałów budowlanych, 
podobna kolorystyka).

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§ 35

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 24 MN2 
 o powierzchni 0,74 ha

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej i bliź-
niaczej.

2) funkcje wyłączone i dopuszczone:
  na terenie nie dopuszcza się usług, nie związanych 

z funkcją mieszkaniową ani usług o powierzchni 
przekraczającej 30% powierzchni budynku.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się obowiązek nawiązania charakterem nowej 

zabudowy do istniejącej zabudowy sąsiadującej. W 
szczególności obowiązuje jednolite ukształtowanie 
(gabaryty, kształt i kąt nachylenia dachu, kolorystyka) 
zabudowy bliźniaczej.

2) zasady lokalizacji nośników reklamowych wg § 8 ust. 
3.

3) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-
chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.

4) elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się 
stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych.

5) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
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5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące linie zabudowy, oznaczone na 

rysunku planu:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0 

m od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 53 KD-L.

b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 5,0 
m od linii rozgraniczających ulic, oznaczonych na 
rysunku planu jako 74 KD-D oraz 77 KD-D.

c) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 4,0 m 
od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na rysunku 
planu jako 76 KD-D.

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki: maksymalnie 25%.

3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 
50%.

4) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,5.
5) wysokość zabudowy:

a) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe.

b) ustala się zakaz nadbudowy istniejących budyn-
ków 2 i więcej kondygnacyjnych.

c) wysokość: maksymalnie 9,0 m.
6) ukształtowanie dachów:

a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 
jednakowym kącie nachylenia połaci.

b) kąt nachylenia połaci dachowych: 30° - 45°.
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek:

a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej: 
minimalna 800 m².

b) dla zabudowy bliźniaczej: minimalna 500 m².
2) dopuszcza się scalenia działek.
3) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach 

budowlanych, mniejszych niż wyżej określone, ist-
niejących w momencie wejścia w życie planu.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego ustala się zakaz 

sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budow-
lanych do urządzania ogrodów.

2) na każdej działce można sytuować 1 budynek miesz-
kalny.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulice, 

oznaczone na rysunku planu jako 53 KD-L, 74 KD-D, 
76 KD-D oraz 77 KD-D.

2) wymagania parkingowe: obowiązują ustalenia wg § 
11 ust. 1 pkt 2.

3) miejsca parkingowe należy przewidzieć w ramach 
własności nieruchomości.

4) garaże powinny być umieszczone w budynkach 
lub być z nimi zintegrowane. Dopuszcza się garaż 
wolno stojący na granicy działki pod warunkiem 
analogicznego usytuowania garażu na działce sąsied-
niej. Architektura garażu dobudowanego powinna 
nawiązywać do architektury budynku mieszkalnego 
(taki sam rodzaj dachu, materiałów budowlanych, 
podobna kolorystyka).

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§ 36

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 25 MN2 
 o powierzchni 0,47 ha

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej i bliź-
niaczej.

2) funkcje wyłączone i dopuszczone:
  na terenie nie dopuszcza się usług, nie związanych 

z funkcją mieszkaniową ani usług o powierzchni 
przekraczającej 30% powierzchni budynku.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się obowiązek nawiązania charakterem nowej 

zabudowy do istniejącej zabudowy sąsiadującej. W 
szczególności obowiązuje jednolite ukształtowanie 
(gabaryty, kształt i kąt nachylenia dachu, kolorystyka) 
zabudowy bliźniaczej.

2) zasady lokalizacji nośników reklamowych wg § 8 ust. 
3.

3) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-
chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.

4) elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się 
stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych.

5) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczo-

ne na rysunku planu, w odległości 5,0 m od linii roz-
graniczających ulic, oznaczonych na rysunku planu 
jako 57 KD-D, 77 KD-D, 78 KD-D oraz 79 KD-D.

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki: maksymalnie 25%.

3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 
50%.

4) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,5.
5) wysokość zabudowy:

a) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe.

b) ustala się zakaz nadbudowy istniejących budyn-
ków 2 i więcej kondygnacyjnych.

c) wysokość: maksymalnie 9,0 m.
6) ukształtowanie dachów:

a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 
jednakowym kącie nachylenia połaci.

b) kąt nachylenia połaci dachowych: 30° - 45°.
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek:

a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej: 
minimalna 800 m².

b) dla zabudowy bliźniaczej: minimalna 500 m².
2) dopuszcza się scalenia działek.
3) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach 

budowlanych, mniejszych niż wyżej określone, ist-
niejących w momencie wejścia w życie planu.
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8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego ustala się zakaz 

sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budow-
lanych do urządzania ogrodów.

2) na każdej działce można sytuować 1 budynek miesz-
kalny.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulice, 

oznaczone na rysunku planu jako 57 KD-D, 77 KD-D, 
78 KD-D oraz 79 KD-D.

2) wymagania parkingowe: obowiązują ustalenia wg § 
11 ust. 1 pkt 2.

3) miejsca parkingowe należy przewidzieć w ramach 
własności nieruchomości.

4) garaże powinny być umieszczone w budynkach 
lub być z nimi zintegrowane. Dopuszcza się garaż 
wolno stojący na granicy działki pod warunkiem 
analogicznego usytuowania garażu na działce sąsied-
niej. Architektura garażu dobudowanego powinna 
nawiązywać do architektury budynku mieszkalnego 
(taki sam rodzaj dachu, materiałów budowlanych, 
podobna kolorystyka).

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§ 37

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 26 MN2  
o powierzchni 0,51 ha

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej i bliź-
niaczej.

2) funkcje wyłączone i dopuszczone:
  na terenie nie dopuszcza się usług, nie związanych 

z funkcją mieszkaniową ani usług o powierzchni 
przekraczającej 30% powierzchni budynku.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się obowiązek nawiązania charakterem nowej 

zabudowy do istniejącej zabudowy sąsiadującej. W 
szczególności obowiązuje jednolite ukształtowanie 
(gabaryty, kształt i kąt nachylenia dachu, kolorystyka) 
zabudowy bliźniaczej.

2) zasady lokalizacji nośników reklamowych wg § 8 ust. 
3.

3) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-
chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.

4) elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się 
stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych.

5) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące linie zabudowy, oznaczone na 

rysunku planu:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0 

m od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 53 KD-L.

b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 5,0 

m od linii rozgraniczających ulic, oznaczonych na 
rysunku planu jako 77 KD-D, 78 KD-D oraz 79 KD-
D.

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki: maksymalnie 25%.

3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 
50%.

4) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,5.
5) wysokość zabudowy:

a) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe.

b) ustala się zakaz nadbudowy istniejących budyn-
ków 2 i więcej kondygnacyjnych.

c) wysokość: maksymalnie 9,0 m.
6) ukształtowanie dachów:

a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 
jednakowym kącie nachylenia połaci.

b) kąt nachylenia połaci dachowych: 30° - 45°.
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek:

a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej: 
minimalna 800 m².

b) dla zabudowy bliźniaczej: minimalna 500 m².
2) dopuszcza się scalenia działek.
3) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach 

budowlanych, mniejszych niż wyżej określone, ist-
niejących w momencie wejścia w życie planu.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego ustala się zakaz 

sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budow-
lanych do urządzania ogrodów.

2) na każdej działce można sytuować 1 budynek miesz-
kalny.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulice, 

oznaczone na rysunku planu jako 53 KD-L, 77 KD-D, 
78 KD-D oraz 79 KD-D.

2) wymagania parkingowe: obowiązują ustalenia wg § 
11 ust. 1 pkt 2.

3) miejsca parkingowe należy przewidzieć w ramach 
własności nieruchomości.

4) garaże powinny być umieszczone w budynkach 
lub być z nimi zintegrowane. Dopuszcza się garaż 
wolno stojący na granicy działki pod warunkiem 
analogicznego usytuowania garażu na działce sąsied-
niej. Architektura garażu dobudowanego powinna 
nawiązywać do architektury budynku mieszkalnego 
(taki sam rodzaj dachu, materiałów budowlanych, 
podobna kolorystyka).

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§ 38

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 27 MN2,MW  
|o powierzchni 0,99 ha

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej i bliź-
niaczej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej, realizowanej w budynkach do 4 mieszkań.



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 75 — 8502 — Poz..1597

2) funkcje wyłączone i dopuszczone:
  na terenie nie dopuszcza się usług, nie związanych 

z funkcją mieszkaniową ani usług o powierzchni 
przekraczającej 30% powierzchni budynku.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) w przypadku realizowania na terenie nowej zabudo-

wy dopuszcza się jedynie zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną wolno stojącą lub bliźniaczą.

2) w przypadku realizowania na terenie zabudowy 
bliźniaczej obowiązuje jej jednolite ukształtowanie 
(gabaryty, kształt i kąt nachylenia dachu, kolorysty-
ka).

3) zasady lokalizacji nośników reklamowych wg § 8 ust. 
3.

4) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-
chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.

5) elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się 
stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych.

6) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące linie zabudowy, oznaczone na 

rysunku planu:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0 

m od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 53 KD-L.

b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 5,0 
m od linii rozgraniczających ulic, oznaczonych na 
rysunku planu jako 56 KD-D, 57 KD-D oraz 79 KD-
D.

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

maksymalnie 25%.
b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 

maksymalnie 30%.
3) udział powierzchni biologicznie czynnej:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 
minimum 50%.

b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 
minimum 45%.

4) intensywność zabudowy:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

maksymalnie 0,5.
b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 

maksymalnie 0,6.
5) wysokość zabudowy:

a) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe.

b) ustala się zakaz nadbudowy istniejących budyn-
ków 2 i więcej kondygnacyjnych.

c) wysokość: maksymalnie 10,0 m.
6) ukształtowanie dachów:

a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 
jednakowym kącie nachylenia połaci.

b) kąt nachylenia połaci dachowych: 35° - 45°.
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek:

a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej: 
minimalna 800 m².

b) dla zabudowy bliźniaczej: minimalna 500 m².
c) dla zabudowy wielorodzinnej: minimalna 800 

m².
2) dopuszcza się scalenia działek.
3) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach 

budowlanych, mniejszych niż wyżej określone, ist-
niejących w momencie wejścia w życie planu.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego ustala się zakaz 

sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budow-
lanych do urządzania ogrodów.

2) na każdej działce można sytuować 1 budynek miesz-
kalny.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulice, 

oznaczone na rysunku planu jako 53 KD-L, 56 KD-D, 
57 KD-D oraz 79 KD-D.

2) wymagania parkingowe: obowiązują ustalenia wg § 
11 ust. 1 pkt 2.

3) miejsca parkingowe należy przewidzieć w ramach 
własności nieruchomości.

4) garaże powinny być umieszczone w budynkach 
lub być z nimi zintegrowane. Dopuszcza się garaż 
wolno stojący na granicy działki pod warunkiem 
analogicznego usytuowania garażu na działce sąsied-
niej. Architektura garażu dobudowanego powinna 
nawiązywać do architektury budynku mieszkalnego 
(taki sam rodzaj dachu, materiałów budowlanych, 
podobna kolorystyka).

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§ 39

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 28 MN2  
o powierzchni 0,59 ha

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej i bliź-
niaczej.

2) funkcje wyłączone i dopuszczone:
  na terenie nie dopuszcza się usług, nie związanych 

z funkcją mieszkaniową ani usług o powierzchni 
przekraczającej 30% powierzchni budynku.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się obowiązek nawiązania charakterem nowej 

zabudowy do istniejącej zabudowy sąsiadującej. W 
szczególności obowiązuje jednolite ukształtowanie 
(gabaryty, kształt i kąt nachylenia dachu, kolorystyka) 
zabudowy bliźniaczej.

2) zasady lokalizacji nośników reklamowych wg § 8 ust. 
3.

3) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-
chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.

4) elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się 
stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych.

5) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.
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3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące linie zabudowy, oznaczone na 

rysunku planu:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0 

m od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 52 KD-Z.

b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 5,0 
m od linii rozgraniczających ulic, oznaczonych na 
rysunku planu jako 56 KD-D, 71 KD-D, 80 KD-D 
oraz od wewnętrznego ciągu pieszo-jezdnego 102 
KDW-X.

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki:
a) dla zabudowy wolno stojącej: maksymalnie 

25%.
b) dla zabudowy bliźniaczej: maksymalnie 30%.

3) udział powierzchni biologicznie czynnej:
a) dla zabudowy wolno stojącej: minimum 50%.
b) dla zabudowy bliźniaczej: minimum 45%.

4) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,5.
5) wysokość zabudowy:

a) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe.

b) ustala się zakaz nadbudowy istniejących budyn-
ków 2 i więcej kondygnacyjnych.

c) wysokość: maksymalnie 9,0 m.
6) ukształtowanie dachów:

a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 
jednakowym kącie nachylenia połaci.

b) kąt nachylenia połaci dachowych: 35° - 45°.
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek:

a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej: 
minimalna 800 m².

b) dla zabudowy bliźniaczej: minimalna 500 m².
2) dopuszcza się scalenia działek.
3) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach 

budowlanych, mniejszych niż wyżej określone, ist-
niejących w momencie wejścia w życie planu.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego ustala się zakaz 

sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budow-
lanych do urządzania ogrodów.

2) na każdej działce można sytuować 1 budynek miesz-
kalny.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulice, 

oznaczone na rysunku planu jako 56 KD-D, 71 KD-D, 
80 KD-D oraz wewnętrzny ciąg pieszo-jezdny 102 
KDW-X.

2) wymagania parkingowe: obowiązują ustalenia wg § 
11 ust. 1 pkt 2.

3) miejsca parkingowe należy przewidzieć w ramach 
własności nieruchomości.

4) garaże powinny być umieszczone w budynkach 
lub być z nimi zintegrowane. Dopuszcza się garaż 

wolno stojący na granicy działki pod warunkiem 
analogicznego usytuowania garażu na działce sąsied-
niej. Architektura garażu dobudowanego powinna 
nawiązywać do architektury budynku mieszkalnego 
(taki sam rodzaj dachu, materiałów budowlanych, 
podobna kolorystyka).

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§.40

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 29 MN2 
 o powierzchni 0,96 ha

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej i bliź-
niaczej.

2) funkcje wyłączone i dopuszczone:
  na terenie nie dopuszcza się usług, nie związanych 

z funkcją mieszkaniową ani usług o powierzchni 
przekraczającej 30% powierzchni budynku.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się obowiązek nawiązania charakterem nowej 

zabudowy do istniejącej zabudowy sąsiadującej. W 
szczególności obowiązuje jednolite ukształtowanie 
(gabaryty, kształt i kąt nachylenia dachu, kolorystyka) 
zabudowy bliźniaczej.

2) zasady lokalizacji nośników reklamowych wg § 8 ust. 
3.

3) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-
chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.

4) elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się 
stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych.

5) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące linie zabudowy, oznaczone na 

rysunku planu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6,0 

m od linii rozgraniczających ulic, oznaczonych na 
rysunku planu jako 52 KD-Z oraz 53 KD-L.
b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 5,0 

m od linii rozgraniczających ulic, oznaczonych na 
rysunku planu jako 52 KD-Z, 56 KD-D, 80 KD-D, 81 
KD-D oraz od wewnętrznego ciągu pieszo-jezdne-
go 103 KDW-X, jak na rysunku planu.

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki:
a) dla zabudowy wolno stojącej: maksymalnie 

25%.
b) dla zabudowy bliźniaczej: maksymalnie 30%.

3) udział powierzchni biologicznie czynnej:
a) dla zabudowy wolno stojącej: minimum 50%.
b) dla zabudowy bliźniaczej: minimum 45%.

4) intensywność zabudowy:
a) dla zabudowy wolno stojącej: maksymalnie 0,5.
b) dla zabudowy bliźniaczej: maksymalnie 0,6.

5) wysokość zabudowy:
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a) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe.

b) ustala się zakaz nadbudowy istniejących budyn-
ków 2 i więcej kondygnacyjnych.

c) wysokość: maksymalnie 9,0 m.
6) ukształtowanie dachów:

a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 
jednakowym kącie nachylenia połaci.

b) kąt nachylenia połaci dachowych: 30° - 45°.
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek:

a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej: 
minimalna 800 m².

b) dla zabudowy bliźniaczej: minimalna 500 m².
2) dopuszcza się scalenia działek.
3) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach 

budowlanych, mniejszych niż wyżej określone, ist-
niejących w momencie wejścia w życie planu.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego ustala się zakaz 

sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budow-
lanych do urządzania ogrodów.

2) na każdej działce można sytuować 1 budynek miesz-
kalny.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulice, ozna-

czone na rysunku planu jako 53 KD-L, 56 KD-D, 80 
KD-D, 81 KD-D oraz wewnętrzny ciąg pieszo-jezdny 
103 KDW-X.

2) wymagania parkingowe: obowiązują ustalenia wg § 
11 ust. 1 pkt 2.

3) miejsca parkingowe należy przewidzieć w ramach 
własności nieruchomości.

4) garaże powinny być umieszczone w budynkach 
lub być z nimi zintegrowane. Architektura garażu 
dobudowanego powinna nawiązywać do architek-
tury budynku mieszkalnego (taki sam rodzaj dachu, 
materiałów budowlanych, podobna kolorystyka).

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§.41

Ustalenia szczegółowe dla terenu 30 MN1  
o powierzchni 1,28 ha

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej.
2) funkcje wyłączone i dopuszczone:
  na terenie nie dopuszcza się usług, nie związanych 

z funkcją mieszkaniową ani usług o powierzchni 
przekraczającej 30% powierzchni budynku.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się obowiązek nawiązania charakterem nowej 

zabudowy do istniejącej zabudowy sąsiadującej.
2) ustala się strefę wolną od zabudowy, oznaczoną na 

rysunku planu i przeznaczoną do zagospodarowania 
zielenią niską.

3) zasady lokalizacji nośników reklamowych wg § 8 ust. 
3.

4) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-
chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.

5) elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się 
stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych.

6) w przypadku realizowania na terenie nowej zabudo-
wy, dostępnej z ulicy 72 KD-D, ustala się konieczność 
jej lokalizowania kalenicą główną równolegle do tej 
ulicy.

7) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące linie zabudowy, oznaczone na 

rysunku planu:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0 

m od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 53 KD-L.

b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 5,0 
m od linii rozgraniczających ulic, oznaczonych na 
rysunku planu jako 72 KD-D oraz 82 KD-D.

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki: maksymalnie 25%.

3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 
50%.

4) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,5.
5) wysokość zabudowy:

a) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe.

b) ustala się zakaz nadbudowy istniejących budyn-
ków 2 i więcej kondygnacyjnych.

c) wysokość: maksymalnie 9,0 m.
6) ukształtowanie dachów:

a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 
jednakowym kącie nachylenia połaci.

b) kąt nachylenia połaci dachowych: 30° - 45°.
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek dla zabu-

dowy jednorodzinnej wolno stojącej: minimalna 800 
m².

2) dopuszcza się scalenia działek.
3) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach 

budowlanych, mniejszych niż wyżej określone, ist-
niejących w momencie wejścia w życie planu.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego ustala się zakaz 

sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budow-
lanych do urządzania ogrodów.

2) na każdej działce można sytuować 1 budynek miesz-
kalny.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulice, 

oznaczone na rysunku planu jako 53 KD-L, 72 KD-D 
oraz 82 KD-D.

2) wymagania parkingowe: obowiązują ustalenia wg § 
11 ust. 1 pkt 2.
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3) miejsca parkingowe należy przewidzieć w ramach 
własności nieruchomości.

4) garaże powinny być umieszczone w budynkach 
lub być z nimi zintegrowane. Dopuszcza się garaż 
wolno stojący na granicy działki pod warunkiem 
analogicznego usytuowania garażu na działce sąsied-
niej. Architektura garażu dobudowanego powinna 
nawiązywać do architektury budynku mieszkalnego 
(taki sam rodzaj dachu, materiałów budowlanych, 
podobna kolorystyka).

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§.42

Ustalenia szczegółowe dla terenu 31 U/M  
o powierzchni 0,11 ha

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

usługowej.
2) funkcje wyłączone i dopuszczone:
a) na terenie dopuszcza się lokalizację mieszkania, 

związanego z prowadzoną działalnością usługową.
b) wyklucza się lokalizację obiektów lub działalności, 

których uciążliwości na granicy działki mogłyby po-
wodować przekroczenie standardów jakości środo-
wiska, wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej.

3) zaleca się adaptację istniejącego budynku garażo-
wego na budynek o funkcji usługowej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników reklamowych wg § 8 ust. 

3.
2) obowiązuje zachowanie kolorystyki dachów, ograni-

czonej do tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, 
czerni lub szarości.

3) elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się 
stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych.

4) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące linie zabudowy, oznaczone na 

rysunku planu:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0 

m od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 53 KD-L.

b) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 5,0 
m od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 82 KD-D.

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki: maksymalnie 30%.

3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 
40%.

4) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,6.
5) wysokość zabudowy:

a) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe.

b) ustala się zakaz nadbudowy istniejących budyn-
ków dwukondygnacyjnych.

c) wysokość: maksymalnie 10,0 m.
6) ukształtowanie dachów:

a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 
jednakowym kącie nachylenia połaci.

b) kąt nachylenia połaci dachowych: 35° - 45°.
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 minimalna powierzchnia działki: 1000 m².
8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego ustala się zakaz sy-

tuowania tymczasowych obiektów budowlanych.
9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:

1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulice, 
oznaczone na rysunku planu jako 53 KD-L oraz 82 
KD-D.

2) wymagania parkingowe: obowiązują ustalenia wg § 
11 ust. 1 pkt 2.

3) miejsca parkingowe należy przewidzieć w ramach 
własności nieruchomości.

4) garaże powinny być umieszczone w budynkach 
lub być z nimi zintegrowane. Architektura garażu 
dobudowanego powinna nawiązywać do architek-
tury budynku usługowego (taki sam rodzaj dachu, 
materiałów budowlanych, podobna kolorystyka).

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§ 43

Ustalenia szczegółowe  
dla terenu 32 MN3 o powierzchni 0,92 ha

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej, bliź-
niaczej oraz szeregowej.

2) funkcje wyłączone i dopuszczone:
  na terenie nie dopuszcza się usług, nie związanych 

z funkcją mieszkaniową ani usług o powierzchni 
przekraczającej 30% powierzchni budynku.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się obowiązek nawiązania charakterem nowej 

zabudowy do istniejącej zabudowy sąsiadującej. W 
szczególności obowiązuje jednolite ukształtowanie 
(gabaryty, kształt i kąt nachylenia dachu, kolorystyka) 
zabudowy bliźniaczej oraz szeregowej.

2) w przypadku realizowania na terenie nowej zabudo-
wy szeregowej, ustala się konieczność kontynuacji 
formy istniejącej zabudowy szeregowej.

3) zasady lokalizacji nośników reklamowych wg § 8 ust. 
3.

4) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-
chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.

5) elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się 
stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych.

6) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
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1) ustala się następujące linie zabudowy, oznaczone na 
rysunku planu:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0 

m od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 53 KD-L.

b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 5,0 
m od linii rozgraniczających ulic, oznaczonych na 
rysunku planu jako 82 KD-D, 83 KD-D oraz 87 KD-
D.

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki:
a) dla zabudowy wolno stojącej: maksymalnie 

25%.
b) dla zabudowy bliźniaczej oraz dla zewnętrznych 

segmentów zabudowy szeregowej: maksymalnie 
30%.

c) dla środkowych segmentów zabudowy szeregowej: 
maksymalnie 35%.

3) udział powierzchni biologicznie czynnej:
a) dla zabudowy wolno stojącej: minimum 50%.
b) dla zabudowy bliźniaczej oraz szeregowej: mini-

mum 45%.
4) intensywność zabudowy:

a) dla zabudowy wolno stojącej: maksymalnie 0,5.
b) dla zabudowy bliźniaczej oraz szeregowej: mak-

symalnie 0,6.
5) wysokość zabudowy:

a) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe.

b) ustala się zakaz nadbudowy istniejących budyn-
ków 2 i więcej kondygnacyjnych.

c) wysokość: maksymalnie 9,0 m.
6) ukształtowanie dachów:

a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 
jednakowym kącie nachylenia połaci.

b) kąt nachylenia połaci dachowych: 35° - 45°.
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek:

a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej: 
minimalna 800 m².

b) dla zabudowy bliźniaczej: minimalna 500 m².
c) dla zabudowy szeregowej: minimalna 400 m².

2) dopuszcza się scalenia działek.
3) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach 

budowlanych, mniejszych niż wyżej określone, ist-
niejących w momencie wejścia w życie planu.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego ustala się zakaz 

sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budow-
lanych do urządzania ogrodów.

2) na każdej działce można sytuować 1 budynek miesz-
kalny.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulice, 

oznaczone na rysunku planu jako 53 KD-L, 82 KD-D, 
83 KD-D oraz 87 KD-D.

2) wymagania parkingowe: obowiązują ustalenia wg § 
11 ust. 1 pkt 2.

3) miejsca parkingowe należy przewidzieć w ramach 
własności nieruchomości.

4) garaże powinny być umieszczone w budynkach 
lub być z nimi zintegrowane. Dopuszcza się garaż 
wolno stojący na granicy działki pod warunkiem 
analogicznego usytuowania garażu na działce sąsied-
niej. Architektura garażu dobudowanego powinna 
nawiązywać do architektury budynku mieszkalnego 
(taki sam rodzaj dachu, materiałów budowlanych, 
podobna kolorystyka).

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§.44

Ustalenia szczegółowe dla terenu 33 MN2  
o powierzchni 1,42 ha

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej i bliź-
niaczej.

2) funkcje wyłączone i dopuszczone:
  na terenie nie dopuszcza się usług, nie związanych 

z funkcją mieszkaniową ani usług o powierzchni 
przekraczającej 30% powierzchni budynku.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się obowiązek nawiązania charakterem nowej 

zabudowy do istniejącej zabudowy sąsiadującej. W 
szczególności obowiązuje jednolite ukształtowanie 
(gabaryty, kształt i kąt nachylenia dachu, kolorystyka) 
zabudowy bliźniaczej.

2) ustala się strefę wolną od zabudowy, oznaczoną na 
rysunku planu i przeznaczoną do zagospodarowania 
zielenią niską.

3) zasady lokalizacji nośników reklamowych wg § 8 ust. 
3.

4) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-
chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.

5) elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się 
stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych.

6) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, ozna-

czone na rysunku planu, w odległości 5,0 m od linii 
rozgraniczających ulic dojazdowych, oznaczonych 
na rysunku planu jako 82 KD-D, 83 KD-D, 84 KD-D, 
85 KD-D oraz 86 KD-D.

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki:
a) dla zabudowy wolno stojącej: maksymalnie 

25%.
b) dla zabudowy bliźniaczej: maksymalnie 30%.

3) udział powierzchni biologicznie czynnej:
a) dla zabudowy wolno stojącej: minimum 50%.
b) dla zabudowy bliźniaczej: minimum 45%.

4) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,5.
5) wysokość zabudowy:
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a) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe.

b) ustala się zakaz nadbudowy istniejących budyn-
ków 2 i więcej kondygnacyjnych.

c) wysokość: maksymalnie 9,0 m.
6) ukształtowanie dachów:

a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 
jednakowym kącie nachylenia połaci.

b) kąt nachylenia połaci dachowych: 30° - 45°.
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek:

a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej: 
minimalna 800 m².

b) dla zabudowy bliźniaczej: minimalna 500 m².
2) dopuszcza się scalenia działek.
3) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach 

budowlanych, mniejszych niż wyżej określone, ist-
niejących w momencie wejścia w życie planu.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego ustala się zakaz 

sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budow-
lanych do urządzania ogrodów.

2) na każdej działce można sytuować 1 budynek miesz-
kalny.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulice, 

oznaczone na rysunku planu jako 82 KD-D, 83 KD-D, 
84 KD-D, 85 KD-D oraz 86 KD-D.

2) wymagania parkingowe: obowiązują ustalenia wg § 
11 ust. 1 pkt 2.

3) miejsca parkingowe należy przewidzieć w ramach 
własności nieruchomości.

4) garaże powinny być umieszczone w budynkach 
lub być z nimi zintegrowane. Dopuszcza się garaż 
wolno stojący na granicy działki pod warunkiem 
analogicznego usytuowania garażu na działce sąsied-
niej. Architektura garażu dobudowanego powinna 
nawiązywać do architektury budynku mieszkalnego 
(taki sam rodzaj dachu, materiałów budowlanych, 
podobna kolorystyka).

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§.45

Ustalenia szczegółowe dla terenu 34 MN2  
o powierzchni 0,85 ha

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej i bliź-
niaczej.

2) funkcje wyłączone i dopuszczone:
  na terenie nie dopuszcza się usług, nie związanych 

z funkcją mieszkaniową ani usług o powierzchni 
przekraczającej 30% powierzchni budynku.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się obowiązek nawiązania charakterem nowej 

zabudowy do istniejącej zabudowy sąsiadującej. W 
szczególności obowiązuje jednolite ukształtowanie 
(gabaryty, kształt i kąt nachylenia dachu, kolorystyka) 
zabudowy bliźniaczej.

2) ustala się strefę wolną od zabudowy, oznaczoną na 
rysunku planu i przeznaczoną do zagospodarowania 
zielenią niską.

3) zasady lokalizacji nośników reklamowych wg § 8 ust. 
3.

4) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-
chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.

5) elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się 
stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych.

6) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, ozna-

czone na rysunku planu, w odległości 5,0 m od linii 
rozgraniczających ulic, oznaczonych na rysunku 
planu jako 83 KD-D, 86 KD-D oraz 87 KD-D.

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki: maksymalnie 25%.

3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 
50%.

4) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,5.
5) wysokość zabudowy:

a) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe.

b) ustala się zakaz nadbudowy istniejących budyn-
ków 2 i więcej kondygnacyjnych.

c) wysokość: maksymalnie 9,0 m.
6) ukształtowanie dachów:

a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 
jednakowym kącie nachylenia połaci.

b) kąt nachylenia połaci dachowych: 30° - 45°.
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek:

a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej: 
minimalna 800 m².

b) dla zabudowy bliźniaczej: minimalna 500 m².
2) dopuszcza się scalenia działek.
3) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach 

budowlanych, mniejszych niż wyżej określone, ist-
niejących w momencie wejścia w życie planu.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego ustala się zakaz 

sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budow-
lanych do urządzania ogrodów.

2) na każdej działce można sytuować 1 budynek miesz-
kalny.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulice, 

oznaczone na rysunku planu jako 83 KD-D, 86 KD-D 
oraz 87 KD-D.

2) wymagania parkingowe: obowiązują ustalenia wg § 
11 ust. 1 pkt 2.

3) miejsca parkingowe należy przewidzieć w ramach 
własności nieruchomości.

4) garaże powinny być umieszczone w budynkach 
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lub być z nimi zintegrowane. Dopuszcza się garaż 
wolno stojący na granicy działki pod warunkiem 
analogicznego usytuowania garażu na działce sąsied-
niej. Architektura garażu dobudowanego powinna 
nawiązywać do architektury budynku mieszkalnego 
(taki sam rodzaj dachu, materiałów budowlanych, 
podobna kolorystyka).

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§.46

Ustalenia szczegółowe dla terenu 35 MN2  
o powierzchni 0,77 ha

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej i bliź-
niaczej.

2) funkcje wyłączone i dopuszczone:
  na terenie nie dopuszcza się usług, nie związanych 

z funkcją mieszkaniową ani usług o powierzchni 
przekraczającej 30% powierzchni budynku.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się obowiązek nawiązania charakterem nowej 

zabudowy do istniejącej zabudowy sąsiadującej. W 
szczególności obowiązuje jednolite ukształtowanie 
(gabaryty, kształt i kąt nachylenia dachu, kolorystyka) 
zabudowy bliźniaczej.

2) zasady lokalizacji nośników reklamowych wg § 8 ust. 
3.

3) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-
chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.

4) elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się 
stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych.

5) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące linie zabudowy, oznaczone na 

rysunku planu:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0 

m od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 53 KD-L.

b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 5,0 
m od linii rozgraniczających ulic, oznaczonych na 
rysunku planu jako 87 KD-D, 88 KD-D oraz 92 KD-
D.

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki: maksymalnie 25%.

3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 
50%.

4) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,5.
5) wysokość zabudowy:

a) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe.

b) ustala się zakaz nadbudowy istniejących budyn-
ków 2 i więcej kondygnacyjnych.

c) wysokość: maksymalnie 9,0 m.
6) ukształtowanie dachów:

a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 
jednakowym kącie nachylenia połaci.

b) kąt nachylenia połaci dachowych: 30° - 45°.
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek:

a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej: 
minimalna 800 m².

b) dla zabudowy bliźniaczej: minimalna 500 m².
2) dopuszcza się scalenia działek.
3) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach 

budowlanych, mniejszych niż wyżej określone, ist-
niejących w momencie wejścia w życie planu.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego ustala się zakaz 

sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budow-
lanych do urządzania ogrodów.

2) na każdej działce można sytuować 1 budynek miesz-
kalny.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulice, 

oznaczone na rysunku planu jako 53 KD-L, 87 KD-D, 
88 KD-D oraz 92 KD-D.

2) wymagania parkingowe: obowiązują ustalenia wg § 
11 ust. 1 pkt 2.

3) miejsca parkingowe należy przewidzieć w ramach 
własności nieruchomości.

4) garaże powinny być umieszczone w budynkach 
lub być z nimi zintegrowane. Dopuszcza się garaż 
wolno stojący na granicy działki pod warunkiem 
analogicznego usytuowania garażu na działce sąsied-
niej. Architektura garażu dobudowanego powinna 
nawiązywać do architektury budynku mieszkalnego 
(taki sam rodzaj dachu, materiałów budowlanych, 
podobna kolorystyka).

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§.47

Ustalenia szczegółowe dla terenu 36 MN2  
o powierzchni 0,85 ha

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej i bliź-
niaczej.

2) funkcje wyłączone i dopuszczone:
  na terenie nie dopuszcza się usług, nie związanych 

z funkcją mieszkaniową ani usług o powierzchni 
przekraczającej 30% powierzchni budynku.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się obowiązek nawiązania charakterem nowej 

zabudowy do istniejącej zabudowy sąsiadującej. W 
szczególności obowiązuje jednolite ukształtowanie 
(gabaryty, kształt i kąt nachylenia dachu, kolorystyka) 
zabudowy bliźniaczej.

2) zasady lokalizacji nośników reklamowych wg § 8 ust. 
3.

3) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-
chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.

4) elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się 
stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych.

5) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
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Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczo-

ne na rysunku planu, w odległości 5,0 m od linii roz-
graniczających ulic, oznaczonych na rysunku planu 
jako 87 KD-D, 88 KD-D, 89 KD-D oraz 92 KD-D.

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki: maksymalnie 25%.

3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 
50%.

4) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,5.
5) wysokość zabudowy:

a) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe.

b) ustala się zakaz nadbudowy istniejących budyn-
ków 2 i więcej kondygnacyjnych.

c) wysokość: maksymalnie 9,0 m.
6) ukształtowanie dachów:

a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 
jednakowym kącie nachylenia połaci.

b) kąt nachylenia połaci dachowych: 30° - 45°.
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek:

a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej: 
minimalna 800 m².

b) dla zabudowy bliźniaczej: minimalna 500 m².
2) dopuszcza się scalenia działek.
3) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach 

budowlanych, mniejszych niż wyżej określone, ist-
niejących w momencie wejścia w życie planu.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego ustala się zakaz 

sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budow-
lanych do urządzania ogrodów.

2) na każdej działce można sytuować 1 budynek miesz-
kalny.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulice, 

oznaczone na rysunku planu jako 87 KD-D, 88 KD-D, 
89 KD-D oraz 92 KD-D.

2) wymagania parkingowe: obowiązują ustalenia wg § 
11 ust. 1 pkt 2.

3) miejsca parkingowe należy przewidzieć w ramach 
własności nieruchomości.

4) garaże powinny być umieszczone w budynkach 
lub być z nimi zintegrowane. Dopuszcza się garaż 
wolno stojący na granicy działki pod warunkiem 
analogicznego usytuowania garażu na działce sąsied-
niej. Architektura garażu dobudowanego powinna 
nawiązywać do architektury budynku mieszkalnego 
(taki sam rodzaj dachu, materiałów budowlanych, 
podobna kolorystyka).

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§ 48

Ustalenia szczegółowe dla terenu 37 MN2  
o powierzchni 1,44 ha

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej i bliź-
niaczej.

2) funkcje wyłączone i dopuszczone:
  na terenie nie dopuszcza się usług, nie związanych 

z funkcją mieszkaniową ani usług o powierzchni 
przekraczającej 30% powierzchni budynku.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) w przypadku realizowania na terenie zabudowy 

bliźniaczej obowiązuje jej jednolite ukształtowanie 
(gabaryty, kształt i kąt nachylenia dachu, kolorysty-
ka).

2) zasady lokalizacji nośników reklamowych wg § 8 ust. 
3.

3) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-
chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.

4) elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się 
stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych.

5) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, ozna-

czone na rysunku planu, w odległości 5,0 m od linii 
rozgraniczających ulic, oznaczonych na rysunku 
planu jako 87 KD-D, 89 KD-D, 90 KD-D, 91 KD-D, 93 
KD-D oraz 94 KD-D.

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki: maksymalnie 25%.

3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 
50%.

4) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,5.
5) wysokość zabudowy:

a) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe.

b) ustala się zakaz nadbudowy istniejących budyn-
ków 2 i więcej kondygnacyjnych.

c) wysokość: maksymalnie 9,0 m.
6) ukształtowanie dachów:

a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 
jednakowym kącie nachylenia połaci.

b) kąt nachylenia połaci dachowych: 30° - 45°.
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek:

a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej: 
minimalna 800 m².

b) dla zabudowy bliźniaczej: minimalna 500 m².
2) dopuszcza się scalenia działek.
3) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach 

budowlanych, mniejszych niż wyżej określone, ist-
niejących w momencie wejścia w życie planu.
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4) dopuszcza się podział nieruchomości na działki 
mniejsze niż określone dla zabudowy jednorodzinnej 
wolno stojącej i bliźniaczej, jeżeli na danych dział-
kach zostały rozpoczęte działania inwestycyjne do 
momentu wejścia w życie planu.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego ustala się zakaz 

sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budow-
lanych do urządzania ogrodów.

2) na każdej działce można sytuować 1 budynek miesz-
kalny.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulice, 

oznaczone na rysunku planu jako 87 KD-D, 89 KD-D, 
90 KD-D, 91 KD-D, 93 KD-D oraz 94 KD-D.

2) wymagania parkingowe: obowiązują ustalenia wg § 
11 ust. 1 pkt 2.

3) miejsca parkingowe należy przewidzieć w ramach 
własności nieruchomości.

4) garaże powinny być umieszczone w budynkach 
lub być z nimi zintegrowane. Dopuszcza się garaż 
wolno stojący na granicy działki pod warunkiem 
analogicznego usytuowania garażu na działce sąsied-
niej. Architektura garażu dobudowanego powinna 
nawiązywać do architektury budynku mieszkalnego 
(taki sam rodzaj dachu, materiałów budowlanych, 
podobna kolorystyka).

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§.49

Ustalenia szczegółowe dla terenu 38 MN2  
o powierzchni 0,45 ha

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej i bliź-
niaczej.

2) funkcje wyłączone i dopuszczone:
  na terenie nie dopuszcza się usług, nie związanych 

z funkcją mieszkaniową ani usług o powierzchni 
przekraczającej 30% powierzchni budynku.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się obowiązek nawiązania charakterem nowej 

zabudowy do istniejącej zabudowy sąsiadującej. W 
szczególności obowiązuje jednolite ukształtowanie 
(gabaryty, kształt i kąt nachylenia dachu, kolorystyka) 
zabudowy bliźniaczej.

2) zasady lokalizacji nośników reklamowych wg § 8 ust. 
3.

3) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-
chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.

4) elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się 
stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych.

5) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) ustala się następujące linie zabudowy, oznaczone na 
rysunku planu:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0 

m od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 53 KD-L.

b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 5,0 
m od linii rozgraniczających ulic, oznaczonych na 
rysunku planu jako 89 KD-D, 92 KD-D oraz 94 KD-
D.

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki: maksymalnie 25%.

3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 
50%.

4) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,5.
5) wysokość zabudowy:

a) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe.

b) ustala się zakaz nadbudowy istniejących budyn-
ków 2 i więcej kondygnacyjnych.

c) wysokość: maksymalnie 9,0 m.
6) ukształtowanie dachów:

a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 
jednakowym kącie nachylenia połaci.

b) kąt nachylenia połaci dachowych: 30° - 45°.
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek:

a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej: 
minimalna 800 m².

b) dla zabudowy bliźniaczej: minimalna 500 m².
2) dopuszcza się scalenia działek.
3) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach 

budowlanych, mniejszych niż wyżej określone, ist-
niejących w momencie wejścia w życie planu.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego ustala się zakaz 

sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budow-
lanych do urządzania ogrodów.

2) na każdej działce można sytuować 1 budynek miesz-
kalny.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulice, 

oznaczone na rysunku planu jako 53 KD-L, 89 KD-D, 
92 KD-D oraz 94 KD-D.

2) wymagania parkingowe: obowiązują ustalenia wg § 
11 ust. 1 pkt 2.

3) miejsca parkingowe należy przewidzieć w ramach 
własności nieruchomości.

4) garaże powinny być umieszczone w budynkach 
lub być z nimi zintegrowane. Dopuszcza się garaż 
wolno stojący na granicy działki pod warunkiem 
analogicznego usytuowania garażu na działce sąsied-
niej. Architektura garażu dobudowanego powinna 
nawiązywać do architektury budynku mieszkalnego 
(taki sam rodzaj dachu, materiałów budowlanych, 
podobna kolorystyka).

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.
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§.50

Ustalenia szczegółowe dla terenu 39 MN2  
o powierzchni 0,37 ha

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej i bliź-
niaczej.

2) funkcje wyłączone i dopuszczone:
  na terenie nie dopuszcza się usług, nie związanych 

z funkcją mieszkaniową ani usług o powierzchni 
przekraczającej 30% powierzchni budynku.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się obowiązek nawiązania charakterem nowej 

zabudowy do istniejącej zabudowy sąsiadującej. W 
szczególności obowiązuje jednolite ukształtowanie 
(gabaryty, kształt i kąt nachylenia dachu, kolorystyka) 
zabudowy bliźniaczej.

2) zasady lokalizacji nośników reklamowych wg § 8 ust. 
3.

3) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-
chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.

4) elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się 
stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych.

5) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące linie zabudowy, oznaczone na 

rysunku planu:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0 

m od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 53 KD-L.

b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 5,0 
m od linii rozgraniczających ulic, oznaczonych na 
rysunku planu jako 94 KD-D oraz 95 KD-D.

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki:
a) dla zabudowy wolno stojącej: maksymalnie 

25%.
b) dla zabudowy bliźniaczej: maksymalnie 30%.

3) udział powierzchni biologicznie czynnej:
a) dla zabudowy wolno stojącej: minimum 50%.
b) dla zabudowy bliźniaczej: minimum 45%.

4) intensywność zabudowy:
a) dla zabudowy wolno stojącej: maksymalnie 0,5.
b) dla zabudowy bliźniaczej: maksymalnie 0,6.

5) wysokość zabudowy:
a) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze użytkowe.
b) ustala się zakaz nadbudowy istniejących budyn-

ków 2 i więcej kondygnacyjnych.
c) wysokość: maksymalnie 9,0 m.

6) ukształtowanie dachów:
a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 

jednakowym kącie nachylenia połaci.
b) kąt nachylenia połaci dachowych: 30° - 45°.

6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek:

a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej: 
minimalna 800 m².

b) dla zabudowy bliźniaczej: minimalna 500 m².
2) dopuszcza się scalenia działek.
3) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach 

budowlanych, mniejszych niż wyżej określone, ist-
niejących w momencie wejścia w życie planu.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego ustala się zakaz 

sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budow-
lanych do urządzania ogrodów.

2) na każdej działce można sytuować 1 budynek miesz-
kalny.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulice, 

oznaczone na rysunku planu jako 53 KD-L, 94 KD-D 
oraz 95 KD-D.

2) wymagania parkingowe: obowiązują ustalenia wg § 
11 ust. 1 pkt 2.

3) miejsca parkingowe należy przewidzieć w ramach 
własności nieruchomości.

4) garaże powinny być umieszczone w budynkach 
lub być z nimi zintegrowane. Architektura garażu 
dobudowanego powinna nawiązywać do architek-
tury budynku mieszkalnego (taki sam rodzaj dachu, 
materiałów budowlanych, podobna kolorystyka).

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§.51

Ustalenia szczegółowe dla terenu 40 MN2  
o powierzchni 0,45 ha

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej i bliź-
niaczej.

2) funkcje wyłączone i dopuszczone:
  na terenie nie dopuszcza się usług, nie związanych 

z funkcją mieszkaniową ani usług o powierzchni 
przekraczającej 30% powierzchni budynku.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) w przypadku realizowania na terenie zabudowy 

bliźniaczej obowiązuje jej jednolite ukształtowanie 
(gabaryty, kształt i kąt nachylenia dachu, kolorysty-
ka).

2) zasady lokalizacji nośników reklamowych wg § 8 ust. 
3.

3) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-
chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.

4) elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się 
stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych.

5) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, ozna-
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czone na rysunku planu, w odległości 5,0 m od linii 
rozgraniczających ulic, oznaczonych na rysunku 
planu jako 94 KD-D oraz 95 KD-D.

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki: maksymalnie 30%.

3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 
40%.

4) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,5.
5) wysokość zabudowy:

a) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe.

b) ustala się zakaz nadbudowy istniejących budyn-
ków 2 i więcej kondygnacyjnych.

c) wysokość: maksymalnie 9,0 m.
6) ukształtowanie dachów:

a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 
jednakowym kącie nachylenia połaci.

b) kąt nachylenia połaci dachowych: 30° - 45°.
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek:

a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej: 
minimalna 800 m².

b) dla zabudowy bliźniaczej: minimalna 500 m².
2) dopuszcza się scalenia działek.
3) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach 

budowlanych, mniejszych niż wyżej określone, ist-
niejących w momencie wejścia w życie planu.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego ustala się zakaz 

sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budow-
lanych do urządzania ogrodów.

2) na każdej działce można sytuować 1 budynek miesz-
kalny.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulice, 

oznaczone na rysunku planu jako 94 KD-D oraz 95 
KD-D.

2) wymagania parkingowe: obowiązują ustalenia wg § 
11 ust. 1 pkt 2.

3) miejsca parkingowe należy przewidzieć w ramach 
własności nieruchomości.

4) garaże powinny być umieszczone w budynkach 
lub być z nimi zintegrowane. Dopuszcza się garaż 
wolno stojący na granicy działki pod warunkiem 
analogicznego usytuowania garażu na działce sąsied-
niej. Architektura garażu dobudowanego powinna 
nawiązywać do architektury budynku mieszkalnego 
(taki sam rodzaj dachu, materiałów budowlanych, 
podobna kolorystyka).

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§.52

Ustalenia szczegółowe dla terenu 41 MN2  
o powierzchni 0,19 ha

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej i bliź-
niaczej.

2) funkcje wyłączone i dopuszczone:
  na terenie nie dopuszcza się usług, nie związanych 

z funkcją mieszkaniową ani usług o powierzchni 
przekraczającej 30% powierzchni budynku.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) w przypadku realizowania na terenie zabudowy 

bliźniaczej obowiązuje jej jednolite ukształtowanie 
(gabaryty, kształt i kąt nachylenia dachu, kolorysty-
ka).

2) zasady lokalizacji nośników reklamowych wg § 8 ust. 
3.

3) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-
chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.

4) elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się 
stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych.

5) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące linie zabudowy, oznaczone na 

rysunku planu:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0 

m od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 53 KD-L.

b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 5,0 
m od linii rozgraniczających ulic, oznaczonych na 
rysunku planu jako 95 KD-D oraz 96 KD-D.

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki:
a) dla zabudowy wolno stojącej: maksymalnie 

25%.
b) dla zabudowy bliźniaczej: maksymalnie 30%.

3) udział powierzchni biologicznie czynnej:
a) dla zabudowy wolno stojącej: minimum 50%.
b) dla zabudowy bliźniaczej: minimum 45%.

4) intensywność zabudowy:
a) dla zabudowy wolno stojącej: maksymalnie 0,5.
b) dla zabudowy bliźniaczej: maksymalnie 0,6.

5) wysokość zabudowy:
a) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze użytkowe.
b) ustala się zakaz nadbudowy istniejących budyn-

ków 2 i więcej kondygnacyjnych.
c) wysokość: maksymalnie 9,0 m.

6) ukształtowanie dachów:
a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 

jednakowym kącie nachylenia połaci.
b) kąt nachylenia połaci dachowych: 30° - 45°.

6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek:

a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej: 
minimalna 800 m².

b) dla zabudowy bliźniaczej: minimalna 500 m².
2) dopuszcza się scalenia działek.
3) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach 

budowlanych, mniejszych niż wyżej określone, ist-
niejących w momencie wejścia w życie planu.
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8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego ustala się zakaz 

sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budow-
lanych do urządzania ogrodów.

2) na każdej działce można sytuować 1 budynek miesz-
kalny.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulice, 

oznaczone na rysunku planu jako 53 KD-L, 95 KD-D 
oraz 96 KD-D.

2) wymagania parkingowe: obowiązują ustalenia wg § 
11 ust. 1 pkt 2.

3) miejsca parkingowe należy przewidzieć w ramach 
własności nieruchomości.

4) garaże powinny być umieszczone w budynkach 
lub być z nimi zintegrowane. Architektura garażu 
dobudowanego powinna nawiązywać do architek-
tury budynku mieszkalnego (taki sam rodzaj dachu, 
materiałów budowlanych, podobna kolorystyka).

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§ 53

Ustalenia szczegółowe dla terenu 42 MN2  
o powierzchni 0,18 ha

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej i bliź-
niaczej.

2) funkcje wyłączone i dopuszczone:
  na terenie nie dopuszcza się usług, nie związanych 

z funkcją mieszkaniową ani usług o powierzchni 
przekraczającej 30% powierzchni budynku.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) w przypadku realizowania na terenie zabudowy 

bliźniaczej obowiązuje jej jednolite ukształtowanie 
(gabaryty, kształt i kąt nachylenia dachu, kolorysty-
ka).

2) zasady lokalizacji nośników reklamowych wg § 8 ust. 
3.

3) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-
chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.

4) elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się 
stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych.

5) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące linie zabudowy, oznaczone na 

rysunku planu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6,0 

m od linii rozgraniczających ulic, oznaczonych na 
rysunku planu jako 52 KD-Z oraz 53 KD-L.
b) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 5,0 

m od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 96 KD-D.

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki:

a) dla zabudowy wolno stojącej: maksymalnie 
25%.

b) dla zabudowy bliźniaczej: maksymalnie 30%.
3) udział powierzchni biologicznie czynnej:

a) dla zabudowy wolno stojącej: minimum 50%.
b) dla zabudowy bliźniaczej: minimum 45%.

4) intensywność zabudowy:
a) dla zabudowy wolno stojącej: maksymalnie 0,5.
b) dla zabudowy bliźniaczej: maksymalnie 0,6.

5) wysokość zabudowy:
a) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze użytkowe.
b) wysokość: maksymalnie 9,0 m.
6) ukształtowanie dachów:

a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 
jednakowym kącie nachylenia połaci.

b) kąt nachylenia połaci dachowych: 30° - 45°.
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek:

a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej: 
minimalna 800 m².

b) dla zabudowy bliźniaczej: minimalna 500 m².
2) dopuszcza się scalenia działek.
3) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach 

budowlanych, mniejszych niż wyżej określone, ist-
niejących w momencie wejścia w życie planu.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego ustala się zakaz 

sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budow-
lanych do urządzania ogrodów.

2) na każdej działce można sytuować 1 budynek miesz-
kalny.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulice, 

oznaczone na rysunku planu jako 53 KD-L oraz 96 
KD-D.

2) wymagania parkingowe: obowiązują ustalenia wg § 
11 ust. 1 pkt 2.

3) miejsca parkingowe należy przewidzieć w ramach 
własności nieruchomości.

4) garaże powinny być umieszczone w budynkach 
lub być z nimi zintegrowane. Architektura garażu 
dobudowanego powinna nawiązywać do architek-
tury budynku mieszkalnego (taki sam rodzaj dachu, 
materiałów budowlanych, podobna kolorystyka).

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§.54

Ustalenia szczegółowe dla terenu 43 MN2  
o powierzchni 0,38 ha

1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe przeznaczenie terenu: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej i bliź-
niaczej.

2) funkcje wyłączone i dopuszczone:
  na terenie nie dopuszcza się usług, nie związanych 

z funkcją mieszkaniową ani usług o powierzchni 
przekraczającej 30% powierzchni budynku.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
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1) w przypadku realizowania na terenie zabudowy 
bliźniaczej obowiązuje jej jednolite ukształtowanie 
(gabaryty, kształt i kąt nachylenia dachu, kolorysty-
ka).

2) zasady lokalizacji nośników reklamowych wg § 8 ust. 
3.

3) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-
chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.

4) elewacje – kolory jasne, pastelowe, wyklucza się 
stosowanie sidingu z tworzyw sztucznych.

5) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące linie zabudowy, oznaczone na 

rysunku planu:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0 

m od linii rozgraniczającej ulicy, oznaczonej na 
rysunku planu jako 52 KD-Z.

b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 5,0 
m od linii rozgraniczających ulic, oznaczonych na 
rysunku planu jako 95 KD-D, 96 KD-D oraz 101 
KD-X.

c) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 4,0 m 
od linii rozgraniczających ulic 95 KD-D oraz 101 KD-X, 
w miejscu oznaczonym na rysunku planu.

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki: maksymalnie 25%.

3) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 
50%.

4) intensywność zabudowy: maksymalnie 0,5.
5) wysokość zabudowy:

a) ilość kondygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe.

b) wysokość: maksymalnie 9,0 m.
6) ukształtowanie dachów:

a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 
jednakowym kącie nachylenia połaci.

b) kąt nachylenia połaci dachowych: 30° - 45°.
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek:

a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej: 
minimalna 800 m².

b) dla zabudowy bliźniaczej: minimalna 500 m².
2) dopuszcza się scalenia działek.
3) dopuszcza się realizację zabudowy na działkach 

budowlanych, mniejszych niż wyżej określone, ist-
niejących w momencie wejścia w życie planu.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla całego terenu elementarnego ustala się zakaz 

sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
zakaz nie dotyczy tymczasowych obiektów budow-
lanych do urządzania ogrodów.

2) na każdej działce można sytuować 1 budynek miesz-
kalny.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulice, 

oznaczone na rysunku planu jako 95 KD-D, 96 KD-D 
oraz 101 KD-X.

2) wymagania parkingowe: obowiązują ustalenia wg § 
11 ust. 1 pkt 2.

3) miejsca parkingowe należy przewidzieć w ramach 
własności nieruchomości.

4) garaże powinny być umieszczone w budynkach 
lub być z nimi zintegrowane. Dopuszcza się garaż 
wolno stojący na granicy działki pod warunkiem 
analogicznego usytuowania garażu na działce sąsied-
niej. Architektura garażu dobudowanego powinna 
nawiązywać do architektury budynku mieszkalnego 
(taki sam rodzaj dachu, materiałów budowlanych, 
podobna kolorystyka).

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: dla działki nr 190/3 – 10%, dla 
pozostałych – nie dotyczy.

§.55

Ustalenia szczegółowe dla terenów  
44 TE, 45 TE, 47 TE, 48 TE i 49 TE o powierzchni 0,012 

ha, 0,008 ha, 0,009 ha, 0,009 ha oraz 0,012 ha.

1. Przeznaczenie terenów:
 teren stacji transformatorowej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-
chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.

2) elewacje – kolory jasne, pastelowe.
3) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 

Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: na terenie 45 TE znaj-
duje się strefa ochrony archeologicznej. Ustalenia wg 
§.6

5. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
1) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowej w 

postaci nasłupowej lub w samodzielnym budynku.
2) wysokość zabudowy:

a) ilość kondygnacji: maksymalnie 1 kondygnacja 
nadziemna.

b) wysokość: maksymalnie 4,0 m.
3) ukształtowanie dachów:

a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 
jednakowym kącie nachylenia połaci.

b) kąt nachylenia połaci dachowych: 30° - 45°.
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: na terenie 45 TE znajduje się strefa ochrony 
archeologicznej. Zasady ochrony wg punktu 4.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
nie ustala się.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie ustala się.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna:
a) terenu 44 TE przez ulicę 55 KD-D,KD-X/ZP,
b) terenu 45 TE przez ulicę 70 KD-D,
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c) terenu 47 TE przez ulicę 82 KD-D,
d) terenu 48 TE przez ulicę 87 KD-D,
e) terenu 49 TE przez ulice 94 KD-D oraz 95 KD-D.
2) miejsca parkingowe: nie dopuszcza się.

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§.56

Ustalenia szczegółowe dla terenu 46 TW  
o powierzchni 0,10 ha.

1. Przeznaczenie terenu:
 teren ujęcia wody.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) obowiązuje zachowanie jednakowej kolorystyki da-
chów, ograniczonej do tonacji naturalnej dachówki 
ceramicznej, czerni lub szarości.

2) elewacje – kolory jasne, pastelowe.
3) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 

Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
1) na terenie dopuszcza się jedynie urządzenia i bu-

dowle infrastruktury oraz budynki, związane z ich 
obsługą.

2) dopuszcza się modernizację, przebudowę i rozbudo-
wę studni i urządzeń ujęcia wody przy zachowaniu 
ustaleń, zawartych w przepisach odrębnych.

3) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki: maksymalnie 60%.

4) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 
30%.

5) wysokość zabudowy:
a) ilość kondygnacji: maksymalnie 1 kondygnacja 

nadziemna.
b) wysokość: maksymalnie 6,0 m.
6) ukształtowanie dachów:

a) kształt dachu: dachy dwu- lub wielospadowe, o 
jednakowym kącie nachylenia połaci.

b) kąt nachylenia połaci dachowych: 30° - 45°.
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
nie ustala się.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie ustala się.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna poprzez ulicę 82 

KD-D.
10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-

turą wg § 11 ust. 2.
11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§.57

Ustalenia szczegółowe dla terenu 50 TK  
o powierzchni 0,002 ha.

1. Przeznaczenie terenu:
 teren przepompowni ścieków.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) ogrodzenia – o wysokości do 1,60 m, ażurowe. 
Zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: nie ustala się.

6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
nie ustala się.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie ustala się.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna poprzez ulicę 95 

KD-D.
10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-

turą wg § 11 ust. 2.
11. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§ 58

Ustalenia szczegółowe dla terenu 51 ZP  
o powierzchni 0,15 ha.

1. Przeznaczenie terenu:
 teren zieleni urządzonej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) na terenie ustala się zakaz lokalizacji nośników re-
klamowych.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) na terenie ustala się ochronę istniejącego drzewo-

stanu.
2) obowiązują ustalenia wg § 5

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
1) obowiązuje zakaz sytuowania budynków i innych 

obiektów kubaturowych.
2) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

90%.
3) dopuszcza się przejścia piesze, ławki, urządzenia 

rekreacyjne.
4) zaleca się stosowanie materiałów naturalnych jak 

drewno, kamień etc.
6. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie występują tereny i obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) minimalna powierzchnia działki: 1500 m².

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie ustala się.

9. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna przez ulicę 55 

KD-D,KD-X/ZP.
2) na terenie obowiązuje zakaz parkowania.

10. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastruk-
turą wg § 11 ust. 2.

11. Stawka procentowa: nie dotyczy.
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§.59

Ustalenia szczegółowe dla terenów dróg i ulic
Teren 52 KD-Z o pow. 0,70 ha

1. Przeznaczenie terenu:
  ulica zbiorcza.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) na terenie ustala się ochronę istniejącej alei drzew.
2) zaleca się uzupełnienie nasadzeniami drzew pocho-

dzenia rodzimego.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
4. Szerokość w liniach rozgraniczających:
 zmienna od 15,0 m do 18,0 m.
5. Zasady zagospodarowania terenu:
 szerokość jezdni – 6,0 m, obustronny chodnik 2 x .

2,0 m.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenu: nie 

ustala się.
7. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastrukturą 

wg § 11 ust. 2.
8. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§.60

Ustalenia szczegółowe dla terenów dróg i ulic
Teren 53 KD-L o pow. 1,35 ha

1. Przeznaczenie terenu:
  ulica lokalna.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) na terenie ustala się ochronę istniejącego drzewo-
stanu.

2) zaleca się uzupełnienie nasadzeniami drzew pocho-
dzenia rodzimego.

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

4. Szerokość w liniach rozgraniczających:
 17,0 m.
5. Zasady zagospodarowania terenu:

1) szerokość jezdni – 6,0 m, obustronny chodnik 2 x .
2,0 m.

2) na terenie dopuszcza się miejsca postojowe.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenu: nie 

ustala się.
7. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastrukturą 

wg § 11 ust. 2.
8. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§.61

Ustalenia szczegółowe dla terenów dróg i ulic
Teren 54 KD-L o pow. 0,79 ha

1. Przeznaczenie terenu:
  ulica lokalna.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) na terenie ustala się ochronę istniejącej alei drzew.
2) zaleca się uzupełnienie nasadzeniami drzew pocho-

dzenia rodzimego.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
4. Szerokość w liniach rozgraniczających:
  15,0 m.
5. Zasady zagospodarowania terenu:
 szerokość jezdni – 6,0 m, obustronny chodnik 2 x .

2,0 m, ścieżka rowerowa.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenu: nie 

ustala się.

7. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastrukturą 
wg § 11 ust. 2.

8. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§.62

Ustalenia szczegółowe dla terenów dróg i ulic
Teren 55 KD-D,KD-X/ZP o pow. 0,36 ha

1. Przeznaczenie terenu:
 ulica dojazdowa, ciąg pieszo-jezdny, zieleń urządzo-

na.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

1) na terenie ustala się ochronę istniejącego drzewo-
stanu.

2) na terenie ustala się ochronę istniejących skarp.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
4. Szerokość w liniach rozgraniczających:
  zmienna od 12,0 m do 28,0 m.
5. Zasady zagospodarowania terenu:

1) szerokość jezdni ulicy dojazdowej – 6,0 m, jedno-
stronny chodnik o szer. 2,0 m.

2) szerokość ciągu pieszo-jezdnego – 5,0 m.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenu: nie 

ustala się.
7. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastrukturą 

wg § 11 ust. 2.
8. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§ 63

Ustalenia szczegółowe dla terenów dróg i ulic
Teren 56 KD-D o pow. 0,59 ha

1. Przeznaczenie terenu:
  ulica dojazdowa.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
  ustalenia wg § 5
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:
 na terenie znajduje się strefa ochrony archeologicznej, 

obowiązują ustalenia wg § 6
4. Szerokość w liniach rozgraniczających:
  zmienna od 9,0 m do 12,0 m.
5. Zasady zagospodarowania terenu:
 zerokość jezdni – 6,0 m, obustronny chodnik 2 x 1,5 m 

lub 2 x 2,0 m.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenu: nie 

ustala się.
7. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastrukturą 

wg § 11 ust. 2.
8. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§.64

Ustalenia szczegółowe dla terenów dróg i ulic
Teren 57 KD-D o pow. 0,28 ha

1. Przeznaczenie terenu:
  ulica dojazdowa.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
  ustalenia wg § 5
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
4. Szerokość w liniach rozgraniczających:
  9,0 m.
5. Zasady zagospodarowania terenu:
 szerokość jezdni – 6,0 m, obustronny chodnik 2 x .

1,5 m.
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6. Szczególne warunki zagospodarowania terenu: nie 
ustala się.

7. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastrukturą 
wg § 11 ust. 2.

8. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§.65

Ustalenia szczegółowe dla terenów dróg i ulic
Teren 58 KD-D o pow. 0,18 ha

1. Przeznaczenie terenu:
  ulica dojazdowa.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
  ustalenia wg § 5
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
4. Szerokość w liniach rozgraniczających:
  11,0 m.
5. Zasady zagospodarowania terenu:szerokość jezdni – .

6,0 m, obustronny chodnik 2 x 2,0 m.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenu: nie 

ustala się.
7. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastrukturą 

wg § 11 ust. 2.
8. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§.66

Ustalenia szczegółowe dla terenów dróg i ulic
Teren 59 KD-D o pow. 0,07 ha

1. Przeznaczenie terenu:
  ulica dojazdowa.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
  ustalenia wg § 5
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
4. Szerokość w liniach rozgraniczających:
  zmienna od 8,0 m do 9,0 m.
5. Zasady zagospodarowania terenu:
 szerokość jezdni – 5,0 m, obustronny chodnik 2 x .

1,5 m.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenu: nie 

ustala się.
7. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastrukturą 

wg § 11 ust. 2.
8. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§.67

Ustalenia szczegółowe dla terenów dróg i ulic
Teren 60 KD-D o pow. 0,30 ha

1. Przeznaczenie terenu:
  ulica dojazdowa.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
  ustalenia wg § 5
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
4. Szerokość w liniach rozgraniczających:
  11,0 m.
5. Zasady zagospodarowania terenu:
 szerokość jezdni – 6,0 m, obustronny chodnik 2 x .

2,0 m.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenu: nie 

ustala się.
7. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastrukturą 

wg § 11 ust. 2.
8. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§ 68

Ustalenia szczegółowe dla terenów dróg i ulic
Teren 61 KD-D o pow. 0,50 ha

1. Przeznaczenie terenu:
  ulica dojazdowa.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
  ustalenia wg § 5
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
4. Szerokość w liniach rozgraniczających:
  9,0 m.
5. Zasady zagospodarowania terenu:

1) szerokość jezdni – 6,0 m, obustronny chodnik 2 x .
1,5 m.

2) w północno-zachodniej części zakończenie placem 
nawrotowym.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenu: nie 
ustala się.

7. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastrukturą 
wg § 11 ust. 2.

8. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§.69

Ustalenia szczegółowe dla terenów dróg i ulic
Teren 62 KD-D o pow. 0,05 ha

1. Przeznaczenie terenu:
 ulica dojazdowa zakończona placem do zawracania.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
  ustalenia wg § 5
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
4. Szerokość w liniach rozgraniczających:
  7,5 m.
5. Zasady zagospodarowania terenu:
 szerokość jezdni – 5,0 m, jednostronny chodnik .

2,0 m.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenu: nie 

ustala się.
7. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastrukturą 

wg § 11 ust. 2.
8. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§.70

Ustalenia szczegółowe dla terenów dróg i ulic
Tereny: 63 KD-D, 64 KD-D, 67 KD-D, 68 KD-D, 69 KD-D, 

71 KD-D o pow.: 0,05 ha, 0,04 ha, 0,14 ha, 0,05 ha,  
0,12 ha, 0,20 ha

1. Przeznaczenie terenów:
  ulice dojazdowe.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
  ustalenia wg § 5
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
4. Szerokość w liniach rozgraniczających:
  9,0 m.
5. Zasady zagospodarowania terenu:
 szerokość jezdni – 6,0 m, obustronny chodnik 2 x .

1,5 m.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenu: nie 

ustala się.
7. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastrukturą 

wg § 11 ust. 2.
8. Stawka procentowa: nie dotyczy.
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§.71

Ustalenia szczegółowe dla terenów dróg i ulic
Tereny: 65 KD-D, 66 KD-D, 70 KD-D o pow.: 0,05 ha,  

0,04 ha, 0,16 ha

1. Przeznaczenie terenów:
  u lice dojazdowe.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
  ustalenia wg § 5
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:
 na terenach znajduje się strefa ochrony archeologicznej. 

Obowiązują ustalenia wg § 6
4. Szerokość w liniach rozgraniczających:
  9,0 m.
5. Zasady zagospodarowania terenu:
 szerokość jezdni – 6,0 m, obustronny chodnik 2 x .

1,5 m.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenu: nie 

ustala się.
7. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastrukturą 

wg § 11 ust. 2.
8. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§.72

Ustalenia szczegółowe dla terenów dróg i ulic
Teren 72 KD-D o pow. 0,10 ha

1. Przeznaczenie terenu:
 ulica dojazdowa zakończona placem do zawracania.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
  ustalenia wg § 5
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
4. Szerokość w liniach rozgraniczających:
  9,0 m.
5. Zasady zagospodarowania terenu:
 szerokość jezdni – 6,0 m, obustronny chodnik 2 x .

1,5 m.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenu: nie 

ustala się.
7. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastrukturą 

wg § 11 ust. 2.
8. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§ 73

Ustalenia szczegółowe dla terenów dróg i ulic
Tereny: 73 KD-D, 74 KD-D, 75 KD-D, 76 KD-D, 77 KD-D, 

78 KD-D, 79 KD-D o pow.: 0,15 ha, 0,22 ha, 0,04 ha,  
0,05 ha, 0,19 ha, 0,05 ha, 0,19 ha

1. Przeznaczenie terenów:
  ulice dojazdowe.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
  ustalenia wg § 5
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
4. Szerokość w liniach rozgraniczających:
  9,0 m.
5. Zasady zagospodarowania terenu:
 szerokość jezdni – 6,0 m, obustronny chodnik 2 x .

1,5 m.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenu: nie 

ustala się.
7. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastrukturą 

wg § 11 ust. 2.
8. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§.74

Ustalenia szczegółowe dla terenów dróg i ulic
Tereny: 80 KD-D, 81 KD-D, 82 KD-D o pow.: 0,08 ha,  

0,08 ha, 0,14 ha

1. Przeznaczenie terenów:
 ulice dojazdowe zakończone placami do zawracania.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
  ustalenia wg § 5
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
4. Szerokość w liniach rozgraniczających:
  9,0 m.
5. Zasady zagospodarowania terenu:
 szerokość jezdni – 6,0 m, obustronny chodnik 2 x .

1,5 m.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenu: nie 

ustala się.
7. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastrukturą 

wg § 11 ust. 2.
8. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§.75

Ustalenia szczegółowe dla terenów dróg i ulic
Tereny: 83 KD-D, 88 KD-D, 89 KD-D, 92 KD-D, 94 KD-D  

o pow.: 0,20 ha, 0,15 ha, 0,21 ha, 0,10 ha, 0,15 ha

1. Przeznaczenie terenów:
  ulice dojazdowe.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
  ustalenia wg § 5
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
4. Szerokość w liniach rozgraniczających:
  9,0 m.
5. Zasady zagospodarowania terenu:
 szerokość jezdni – 6,0 m, obustronny chodnik 2 x .

1,5 m.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenu: nie 

ustala się.
7. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastrukturą 

wg § 11 ust. 2.
8. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§.76

Ustalenia szczegółowe dla terenów dróg i ulic
Tereny: 84 KD-D, 85 KD-D, 86 KD-D, 87 KD-D, 90 KD-D, 

91 KD-D, 93 KD-D o pow.: 0,07 ha, 0,07 ha, 0,06 ha,  
0,20 ha, 0,05 ha, 0,05 ha, 0,04 ha

1. Przeznaczenie terenów:
  ulice dojazdowe zakończone placami do zawracania.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
  ustalenia wg § 5
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
4. Szerokość w liniach rozgraniczających:
  9,0 m.
5. Zasady zagospodarowania terenu:
 szerokość jezdni – 6,0 m, obustronny chodnik 2 x .

1,5 m.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenu: nie 

ustala się.
7. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastrukturą 

wg § 11 ust. 2.
8. Stawka procentowa: nie dotyczy.
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§.77

Ustalenia szczegółowe dla terenów dróg i ulic
Teren 95 KD-D o pow. 0,23 ha

1. Przeznaczenie terenu:
  ulica dojazdowa.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
  ustalenia wg § 5
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
4. Szerokość w liniach rozgraniczających:
  9,0 m, 13,0 m.
5. Zasady zagospodarowania terenu:
 szerokość jezdni – 6,0 m, obustronny chodnik 2 x .

1,5 m.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenu: nie 

ustala się.
7. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastrukturą 

wg § 11 ust. 2.
8. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§ 78

Ustalenia szczegółowe dla terenów dróg i ulic
Teren 96 KD-D o pow. 0,08 ha

1. Przeznaczenie terenu:
  ulica dojazdowa zakończona placem do zawracania.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
  ustalenia wg § 5
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
4. Szerokość w liniach rozgraniczających:
  9,0 m.
5. Zasady zagospodarowania terenu:
 szerokość jezdni – 6,0 m, obustronny chodnik 2 x .

1,5 m.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenu: nie 

ustala się.
7. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastrukturą 

wg § 11 ust. 2.
8. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§.79

Ustalenia szczegółowe dla terenów dróg i ulic
Tereny: 97 KD-W/ZP, 98 KD-W/ZP, 99 KD-W/ZP  

o pow. 0,05 ha, 0,03 ha, 0,03 ha

1. Przeznaczenie terenów:
  ulice wewnętrzne, zieleń urządzona.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
  ustalenia wg § 5
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
4. Szerokość w liniach rozgraniczających:
  16,0 m.
5. Zasady zagospodarowania terenu:

1) szerokość jezdni – 6,0 m, jednostronny chodnik .
2,0 m.

2) ustala się zagospodarowanie powierzchni wolnych 
zielenią niską i wysoką pochodzenia rodzimego.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenu: nie 
ustala się.

7. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastrukturą 
wg § 11 ust. 2.

8. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§ 80

Ustalenia szczegółowe dla terenów dróg i ulic
Teren 100 KD-W o pow. 0,02 ha

1. Przeznaczenie terenu:
  ulica wewnętrzna.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
  ustalenia wg § 5
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
4. Szerokość w liniach rozgraniczających:
  10,0 m.
5. Zasady zagospodarowania terenu:
 szerokość jezdni – 6,0 m, obustronny chodnik 2 x .

2,0 m.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenu: nie 

ustala się.
7. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastrukturą 

wg § 11 ust. 2.
8. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§ 81

Ustalenia szczegółowe dla terenów dróg i ulic
Teren 101 KD-X o pow. 0,03 ha

1. Przeznaczenie terenu:
  ciąg pieszo-jezdny.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
  ustalenia wg § 5
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
4. Szerokość w liniach rozgraniczających:
  7,0 m.
5. Zasady zagospodarowania terenu:
  ciąg pieszo-jezdny jednoprzestrzenny.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenu: nie 

ustala się.
7. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastrukturą 

wg § 11 ust. 2.
8. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§ 82

Ustalenia szczegółowe dla terenów dróg i ulic
Tereny 102 KDW-X, 103 KDW-X o pow. 0,01 ha, 0,01 ha

1. Przeznaczenie terenów:
  ciąg pieszo-jezdny wewnętrzny.
2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
  ustalenia wg § 5
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
4. Szerokość w liniach rozgraniczających:
  5,0 m.
5. Zasady zagospodarowania terenu:
  ciąg pieszo-jezdny jednoprzestrzenny.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenu: nie 

ustala się.
7. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastrukturą 

wg § 11 ust. 2.
8. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§ 83

Ustalenia szczegółowe dla terenów dróg i ulic
Teren 104 KX i 105 KX o pow. 0,01 ha i 0,02 ha

1. Przeznaczenie terenów:
  ciąg pieszy.
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2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
  ustalenia wg § 5
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
4. Szerokość w liniach rozgraniczających:

a) teren 104 KX: 4,0 m,
b) teren 105 KX: 4,5 m.

5. Zasady zagospodarowania terenu:
  ciąg pieszy o szerokości 2,0 m.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenu: nie 

ustala się.
7. Infrastruktura techniczna: zasady obsługi infrastrukturą 

wg § 11 ust. 2.
8. Stawka procentowa: nie dotyczy.

§ 84

Ustalenia szczegółowe dla terenu 106 TZ  
o powierzchni 0,05 ha.

Teren zamknięty.

§ 85

  Traci moc uchwała Rady Gminy w Kosakowie .

nr VIII/50/95 z dnia 14 czerwca 1995 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany do miejscowego planu ogólnego zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Kosakowo dotyczącego działki 
nr 190/6 położonej we wsi Pogórze, gmina Kosakowo.

§ 86

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ko-
sakowo.

§ 87

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego oraz publikacji wraz z częścią 
graficzną na stronie internetowej gminy.

§ 88

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady.Gminy.Kosakowo

Mirosław Marek
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Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/1/2011
Rady.Gminy.Kosakowo
z dnia 1 lutego 2011 r.
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do publicznego wglądu w dniach od 03.10.2008r. do 
31.10.2008r.

 wniesiono siedem uwag, z których dwie zostały nie-
uwzględnione.

2. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla osiedla Suchy Dwór wyłożonego 
do publicznego wglądu w dniach od 17.08.2009r. do 
08.09.2009r. 

 wniesiono dwie uwagi, które zostały nieuwzględnio-
ne.

3. Wykaz nieuwzględnionych uwag znajduje się w załą-
czonej tabeli.

Poz..1597

Załącznik nr 2
do uchwały nr IV/1/2011
Rady.Gminy.Kosakowo
z dnia 1 lutego 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego
  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717)
Rada Gminy Kosakowo rozstrzyga, co następuje:
1. do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla osiedla Suchy Dwór, wyłożonego 
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Załącznik nr 3
do uchwały nr IV/1/2011
Rady.Gminy.Kosakowo
z dnia 1 lutego 2011 r.

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie 
inwestycji infrastruktury technicznej, które należą do za-
dań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca .
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 
3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku. Nr 142, poz. 1591 wraz 
z późniejszymi zmianami i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z 
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 

2003 roku, Nr 15, poz. 148, nr 45, poz. 131 i Nr 65, poz 594) 
Rada Gminy Kosakowo rozstrzyga co następuje:
1. Na obszarze objętym miejscowym planem zagospoda-

rowania przestrzennego dla osiedla Suchy Dwór, gmina 
Kosakowo, przewiduje się następujące inwestycje z za-
kresu infrastruktury technicznej, komunikacji i inżynierii, 
które należą do zadań własnych gminy:

1.1. komunikacja – drogi publiczne,
a) budowa ulicy lokalnej 54 KD-L (część),
b) budowa ulic dojazdowych: 56 KD-D, 57 KD-D, 58 

KD-D, 59 KD-D, 67 KD-D, 69 KD-D, 73 KD-D, 74 KD-
D, 77 KD-D, 79 KD-D, 87 KD-D, 88 KD-D, 89 KD-D, 
93 KD-D, 94 KD-D,

c) budowa ulicy dojazdowej oraz ciągu pieszo-jezd-
nego z zielenią 55 KD-D, KD-X/ZP.
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2. Inwestycje wymienione w pkt 1 są zadaniem własnym 
gminy, ale mogą być realizowane z udziałem inwesto-
rów prywatnych w oparciu o inicjatywy lokalne.

3. Nie określa się terminów i harmonogramu realizacji 
wymienionych inwestycji.

Poz. 1597, 1598

1.2. inżynieria
a) rozbudowa sieci wodociągowej i ujęcia wody,
b) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej,
c) rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej,
d) rozbudowa oświetlenia.

1598

 UCHWAŁA Nr 100/VI/11
Sejmiku Województwa Pomorskiego

 z dnia 28 marca 2011 r.

 w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją  
Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego.

  Na podstawie art. 12a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia .
5 czerwca 1998 o samorządzie województwa (tekst jedno-
lity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami: z roku 
2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, z roku 2003 Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z roku 2006 Nr 126 
poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z roku 2007 Nr 173, poz. 1218, 
z roku 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223 
poz. 1458, z roku 2010 Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 
230, Nr 106, poz. 675). Sejmik Województwa Pomorskiego 
uchwala, co następuje:

§.1

  Podejmuje się prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju 
Województwa Pomorskiego.

§.2

  Przyjmuje się zasady, tryb i harmonogram prac nad ak-
tualizacją Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego w 
brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

  Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Zarządowi 
Województwa Pomorskiego.

§.4

  Uchwała wraz z załącznikiem podlega opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§.5

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Sejmiku Województwa Pomorskiego

Jan Kleinszmidt

Załącznik 
do uchwały nr 100/VI/11
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 28 marca 2011 r.

Zasady, tryb i harmonogram prac nad aktualizacją Stra-
tegii Rozwoju Województwa Pomorskiego
1. Zasady prac nad aktualizacją SRWP Prace związane z 

aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Pomor-
skiego będą prowadzone zgodnie z następującymi 
zasadami:
a) wieloletniego planowania rozwoju oznaczającą 

potrzebę długofalowego planowania rozwoju re-
gionalnego w oparciu o obowiązującą strategię 
rozwoju z uwzględnieniem zmiennych uwarunkowań 
i wniosków wynikających z oceny dotychczasowych 
efektów realizacji strategii; 

b) systematycznej weryfikacji oznaczającą uwzględnie-
nie zastosowania narzędzi dokonywania bieżącej, w 
tym zewnętrznej, oceny rezultatów wypracowywa-
nych na kolejnych (cząstkowych) etapach prac nad 
dokumentem aktualizacji SRWP; 

c) spójności oznaczającą, że elementem procesu aktu-
alizacji SRWP będzie analiza istotnych dla rozwoju 
województwa pomorskiego celów zawartych w 
dokumentach strategicznych na poziomie europej-
skim i krajowym, w celu zapewnienia odpowiedniej 
harmonizacji planowania rozwoju na wszystkich 
poziomach;

d) transparentności oznaczającą, że proces aktualizacji 
SRWP będzie prowadzony w sposób otwarty wobec 
obywateli i innych instytucji, które będą informowa-
ne zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni o 
bieżących działaniach i pracach związanych z aktua-
lizacją dokumentu; 

e) partnerstwa, rozumianą jako sposób definiowania i 
uzgadniania wizji oraz celów rozwoju regionalnego 
w ramach otwartej debaty publicznej, przy aktywnej 
współpracy władz samorządu województwa z rów-
noprawnie traktowanymi podmiotami, reprezentu-
jącymi różnorodne środowiska oraz instytucje zaan-
gażowane w działania wspierające rozwój regionu, 
w różnych jego wymiarach. 

2.Tryb i zadania organów samorządu województwa w 
pracach nad aktualizacją SRWP W ramach prac nad 
aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Pomor-
skiego: 
a) Sejmik Województwa Pomorskiego jest odpowie-

dzialny za:
— udział w pracach nad projektem aktualizacji 

Strategii, w tym poprzez systematyczne prace 
prowadzone w ramach Komisji Strategii Rozwoju 
i Polityki Przestrzennej Sejmiku Województwa 
Pomorskiego, obejmujące m.in. formułowanie 
wniosków dla Zarządu Województwa Pomorskie-
go; 

— przeprowadzenie debaty oraz podjęcie uchwały 
w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii 
Rozwoju Województwa Pomorskiego. 

b) Zarząd Województwa Pomorskiego jest odpowie-
dzialny za: 
— powołanie zespołu odpowiedzialnego za przy-

gotowanie wstępnego i ostatecznego projektu 
aktualizacji SRWP;

— organizację debat, konferencji i seminariów z 
udziałem przedstawicieli: jednostek samorządu 
terytorialnego z obszaru województwa oraz z 
samorządem gospodarczym i zawodowym; admi-
nistracji rządowej, szczególnie wojewody; innych 
województw; organizacjami pozarządowymi oraz 
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— przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływa-
nia na środowisko oraz oceny ex-ante projektu 
zaktualizowanej SRWP;

— zatwierdzenie ostatecznego projektu zaktualizowa-
nej SRWP i przedłożenie dokumentu Sejmikowi 
Województwa Pomorskiego;

— prowadzenie bieżących działań informacyjnych i 
promocyjnych w mediach i Internecie o pracach 
nad aktualizacją strategii.

3. Harmonogram prac nad aktualizacją SRWP

Poz. 1598

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie; szkół wyższych i 
jednostek naukowo-badawczych; innych podmio-
tów;

— zatwierdzenie wstępnego projektu zaktualizowa-
nej SRWP;

— przeprowadzenie konsultacji społecznych wstęp-
nego projektu zaktualizowanej SRWP;

L.p. Zadanie do realizacji 2011 rok 2012 rok 

  I kw. II
kw.

III
kw. IVkw. I kw. II

kw.
III

kw.

1
  Przyj cie przez Sejmik Województwa  
zasad, trybu i harmonogramu i aktualizacji 
SRWP

  ------
----     

      

2

  Powo anie przez Zarz d Województwa 
i rozpocz cie prac przez zespó
odpowiedzialny za przygotowanie 
wst pnego i ostatecznego projektu 
aktualizacji SRWP 

   ----
------   

     

3.
  Prace nad wst pnym projektem 
zaktualizowanej SRWP w tym organizacja 
debat, konferencji i seminariów 

   ----
----     

  ----
---     

  ------
--

  ------
--

4.   Zatwierdzenie przez Zarz d Województwa 
wst pnego projektu zaktualizowanej SRWP 

      ------
--

5   Konsultacje spo eczne wst pnego projektu 
zaktualizowanej SRWP 

      ------
----     

  ----
-----    

6   Przeprowadzenie procesu oceny ex-ante 
projektu zaktualizowanej SRWP

    ----
------   

  ------
--

  ------
----     

  ----
-----    

7   Strategiczna ocena oddzia ywania na 
rodowisko projektu zaktualizowanej SRWP 

     ------     ------
--

  ----
----    

8
  Zatwierdzenie przez Zarz d Województwa 
ostatecznego projektu zaktualizowanej 
SRWP

       ----
------
-

9
  Prace nad projektem zaktualizowanej 
SRWP w Komisji Strategii Rozwoju i Polityki 
Przestrzennej Sejmiku Województwa  

    ----
-----   

  ------
-

  ------
--

  ----
-----   

  ----
------   

10
  Debata i podj cie uchwa y Sejmiku 
Województwa w sprawie zaktualizowanej 
SRWP

      ------
---   

   ----
------  

11
  Dzia ania informacyjne i promocyjne 
w mediach i Internecie o pracach nad 
aktualizacja SRWP  

  -----
----  

  ----
----  

  ------
--

  ------
---  

  ----
-----  

  ----
-----  
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