MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI OSIEDLA KOŚCIERZYNA ZACHÓD
W KOŚCIERZYNIE

UCHWAŁA NR VI/42/07
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 28 lutego 2007 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kościerzyna Zachód
w Kościerzynie
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 przestrzennym ( Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, zm.: z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141
poz.1492, z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 ), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego 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, zm.: z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806z
2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 116 poz.1203, Nr 172 poz. 1441, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 oraz z
2006r. Nr 17, poz. 128).
W wykonaniu uchwały nr XXV/162/2004 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 maja 2004r. o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie.
Rada Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1.
1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Kościerzyna” uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kościerzyna Zachód w
Kościerzynie o powierzchni 66,97ha.
2. Granice terenu objętego planem stanowią:
1) od południa – ul. Kościuszki tj. droga krajowa nr 20 oraz ul. Piechowskiego;
2) od wschodu – ul. Norwida i ul. Marii Curii Skłodowskiej;
3) od północy – granica administracyjna miasta Kościerzyna;
4) od zachodu – ul. Piechowskiego oraz granica działki nr 6/2 wg ewidencji gruntów.
§ 2.
1. Integralną częścią uchwały są:
1) załącznik nr 1 do uchwały zawierający rysunek planu w skali 1:1000;
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 finansowania, zgodnie z
przepisami o finansach publicznych.
2. Część tekstowa uchwały składa się z następujących rozdziałów:
1) Rozdział 1 – Przepisy ogólne. Przepisy ogólne zwierają m.in. wyjaśnienie zasad konstrukcji planu oraz definicje terminów
użytych w planie;
2) Rozdział 2 – Ustalenia ogólne dotyczące całego terenu planu;
3) Rozdział 3 – Ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów elementarnych;
4) Rozdział 4 – Ustalenia dla terenów systemu komunikacyjnego;
5) Rozdział 5 – Ochrona gruntów rolnych i leśnych;
6) Rozdział 6 – Przepisy końcowe.
§ 3.
Na terenie objętym planem obowiązują następujące definicje terminów użytych w planie:
1) budynki hotelarskie – rozumie się przez to budynki stanowiące obiekty hotelarskie w rozumieniu przepisów ustawy o
usługach turystycznych: hotel, motel, pensjonat, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko;
2) budynki zamieszkania zbiorowego – rozumie się przez to budynki przeznaczone do okresowego lub stałego pobytu
ludzi:
a) zaspakajające specyficzne potrzeby mieszkaniowe – dom dziecka, dom rencisty, klasztor, internat, dom akademicki,
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b) związane ze świadczeniem usług turystyki w obiektach hotelarskich – hotel, motel, pensjonat, dom wycieczkowy, dom
wczasowy, schronisko młodzieżowe, schronisko turystyczne,
c) inne specjalistyczne – koszary, zakład karny, zakład dla nieletnich;
3) dostęp ogólny (teren, obiekt ogólnodostępny) – należy przez to rozumieć dostęp do terenu (obiektu) nie limitowany
żadnymi ograniczeniami podmiotowymi ani przedmiotowymi, w szczególności ogrodzeniami, biletami wstępu, porą doby;
4) dostęp publiczny – należy przez to rozumieć dostęp do terenu (obiektu) nielimitowany żadnymi ograniczeniami
podmiotowymi. Wstęp na teren (do obiektu) o dostępie publicznym zapewniony jest każdej osobie spełniającej warunki o
charakterze organizacyjnym (np. dostęp tylko w ustalonych godzinach, dostęp w określonym celu) lub finansowym (np.
bilety wstępu, ustalone opłaty za korzystanie z terenu czy obiektu);
5) funkcje mieszkaniowe (zabudowa mieszkaniowa) – należy przez to rozumieć:
a) budynki jednorodzinne, to jest budynki wolnostojące albo budynki w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej,
służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Budynek jednorodzinny stanowi konstrukcyjnie samodzielną całość,
dopuszcza się w nim wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;
b) budynki wielorodzinne,
c) budynki zamieszkania zbiorowego, o których mowa w pkt. 1, lit. a), zaspokajające specyficzne potrzeby mieszkaniowe,
- wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich rodzin: urządzeniami budowlanymi, ogrodami, miejscami
postojowymi, garażami i budynkami gospodarczymi oraz obiektami małej architektury;
6) funkcje usługowe – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone dla:
a) usług publicznych – jak: administracja publiczna, wymiar sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty,
szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, porządku publicznego, ochrony
przeciwpożarowej, rekreacji i kultury fizycznej, sportu (za wyjątkiem sportu wyczynowego),
b) usług komercyjnych – jak: handel, gastronomia, turystyki, obsługi łączności w transporcie kolejowym, drogowym,
lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, obsługa
bankowa, usługi finansowe, centra konferencyjne i wystawiennicze, działalność gospodarcza związana z
wykonywaniem wolnych zawodów,
c) rzemiosła usługowego – jak (np. szewc, krawiec, fryzjer, zakład naprawy sprzętu); oraz innej działalności na
zbliżonej zasadzie do wymienionych powyżej niepowodującej przekroczeń wartości normatywnych zanieczyszczeń
powietrza i poziomu dźwięku w środowisku dla zabudowy mieszkaniowej, jak również powstawania odorów i
niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń;
7) front działki – należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny
wjazd lub wejście na działkę;
8) miejsce postojowe – rozumie się przez to teren przeznaczony do postawienia samochodu, przy czym jako miejsce
postojowe można zaliczyć miejsce w garażu oraz na podjeździe do budynku;
9) linia zabudowy nieprzekraczalna – rozumie się przez to linię, poza którą wyklucza się lokalizację zewnętrznej ściany
budynku. Zewnętrznej ściany budynku nie stanowią:
a) w kondygnacji parteru: ganki wejściowe, wiatrołapy, schody i pochylnie wejściowe do budynku,
b) w wyższych kondygnacjach: wykusze, loggie, balkony i inne podobne elementy bryły budynku;
13) linia zabudowy obowiązująca - rozumie się przez to linię wyznaczoną w terenie na podstawie rysunku planu
miejscowego, wzdłuż której obowiązuje lokalizacja zasadniczej długości zewnętrznej ściany budynków o funkcji wskazanej w
ustaleniach planu; zasadniczej długości zewnętrznej ściany budynku nie stanowią wyodrębnione z bryły budynku: w
kondygnacji parteru – ganki wejściowe, wiatrołapy, schody i pochylnie wejściowe do budynku, w wyższych kondygnacjach –
wykusze, loggie, balkony i inne podobne elementy bryły budynku; obowiązująca linia zabudowy dla innych budynków
towarzyszących stanowi linie nieprzekraczalną,
14) obiekt o dużym zatrudnieniu – obiekt o zatrudnieniu powyżej 30 osób;
15) obsługa komunikacji – rozumie się przez to: parkingi dla samochodów ciężarowych, zbiorowe parkingi (o 5 i więcej
miejscach postojowych, nie stanowiące urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym), stacja paliw, myjnia,
serwis samochodowy, diagnostyka, zakłady obsługi samochodów, warsztaty samochodowe, lakiernie, myjnie, zespoły
garażowe itp. na zasadzie analogii do działalności wymienionych powyżej lub o zbliżonym stopniu uciążliwości;
16) powierzchnia terenu biologicznie czynna – należy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę powierzchniowa na
terenie działki budowlanej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10m2
urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację;
17) powierzchnia zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy budynków i tymczasowych obiektów
budowlanych o terminie lokalizacji powyżej 120 dni zlokalizowanych na działce budowlanej;
18) nośnik reklamowy – rozumie się przez to nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z
elementami konstrukcyjnymi zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia użytkowników drogi, nie będący znakiem w
rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym
przez gminę;
a) reklama wolno stojąca – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do ekspozycji reklam, napisów i
elementów dekoracyjnych, także obiekt budowlany sam będący reklamą;
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reklama wbudowana – należy przez to rozumieć miejsce lub element, nieprzewidziany pierwotnie, umieszczony na
obiekcie budowlanym, wykorzystywany do ekspozycji reklam, napisów i elementów dekoracyjnych. Szyld o
powierzchni do 0,3 m2 nie jest reklamą wbudowaną;
19) tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe;
20) wartościowy drzewostan – należy przez to rozumieć pojedyncze drzewa lub ich grupy spełniające jedną z poniższych
cech:
a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha oraz aleje (poza lasami i parkami),
b) drzewa i krzewy objęte ochroną na postawie ustawy o ochronie przyrody,
c) drzewa i krzewy, na usuniecie których zezwolenie wydaje odpowiedni organ,
d) drzewa i krzewy, za usuniecie których pobierana jest prawem przewidziana opłata;
21) wysokość zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość budynku mierzoną od poziomu posadowienia posadzki
parteru budynku do najwyższego punktu dachu (z wyłączeniem komina);
22) zagospodarowanie tymczasowe – należy przez to rozumieć sposób wykorzystania i urządzenia terenu, a także sposób
użytkowania obiektu, dopuszczone na czas określony tj. do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem. Zasady
tymczasowego zagospodarowania określają ustalenia planu;
23) zamknięcie kompozycyjne (akcent kompozycyjny) – wyróżnienie widokowe przestrzeni elementem kompozycji obiektu,
obiektem budowlanym (grupą obiektów), ukształtowaniem powierzchni terenu lub zieleni.
b)

§ 4.
1. Obszar objęty planem dzieli się na tereny elementarne, czyli wyróżnione na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny
o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania. Podział obszaru objętego planem na tereny elementarne jest
spójny i rozłączny, co oznacza, że wszystkie części obszaru objętego planem należą do któregoś z terenów elementarnych i
żadna część nie należy równocześnie do dwóch terenów elementarnych.
2. Każdy teren elementarny jest oznaczony w tekście i na rysunku planu numerem adresowym gdzie określa się:
1) przeznaczenie terenu;
2) kolejny numer terenu elementarnego oraz, dla terenów systemu komunikacji dodatkowo: klasę ulicy.
3. Dla terenów wyróżnionych w planie liniami rozgraniczającymi tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach
zagospodarowania ustala się między innymi przeznaczenie terenu. Ustalenie podstawowego przeznaczenia terenu nie
wyklucza możliwości lokalizacji na nim innych funkcji na zasadach określonych w ustaleniach szczegółowych.
4. Liniami rozgraniczającymi wewnętrznego podziału wyróżnia się w planie fragmenty terenu elementarnego, dla których
sformułowano dodatkowe ustalenia szczegółowe dotyczące zasad zagospodarowania lub określono ściśle ustalony sposób
użytkowania i zagospodarowania. Podział terenu elementarnego na wydzielenia wewnętrzne nie jest spójny ani rozłączny:
mogą istnieć fragmenty terenu nie należące do żadnego z wydzieleń wewnętrznych, mogą też istnieć fragmenty terenu
należące równocześnie do dwu i więcej wydzieleń wewnętrznych.
5. Każdy teren wydzielenia wewnętrznego wyróżniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi wewnętrznego podziału
oznaczony jest w tekście i na rysunku planu numerem adresowym. Numer adresowy składa się z oznaczeń cyfrowych i
literowych. Oznaczenie terenu wydzielenia wewnętrznego zawiera:
1) numer terenu elementarnego w którym teren wydzielenia wewnętrznego jest położony;
2) numer ustalenia szczegółowego obowiązującego wyłącznie na tym terenie.
§ 5.
Rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały zawiera:
1. Granicę:
1) obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
2) granica miasta i gminy Kościerzyna.
2. Linie rozgraniczające, w tym:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, tj. granice terenu elementarnego;
2) linie rozgraniczające tereny o różnych zasadach zagospodarowania, tj. granice wydzielenia wewnętrznego.
3. Oznaczenie terenu elementarnego.
4. Oznaczenie terenu wydzielenia wewnętrznego.
5. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów:
1) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
3) MU – tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej;
4) UU – tereny zabudowy usługowej;
5) UZ – tereny usług zdrowia;
6) US – tereny usług sportu i rekreacji;
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7) ZP – tereny zieleni urządzonej.
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) szpalery drzew;
2) biogrupy;
3) zamknięcia kompozycyjne.
7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.
8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, w tym:
1) obiekt w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
2) strefa ochrony ekspozycji.
9. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym:
1) oznaczenie obowiązujących linii zabudowy;
2) oznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy.
10. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.
11. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu.
strefa stanowiącą powierzchnię ograniczającą wysokość zabudowy oraz sposobu zagospodarowania w obszarze
podejścia do lądowania lotniska dla śmigłowców wraz z wynikającymi z niej dopuszczalnymi wysokościami w metrach
nad poziomem morza;
12. Ustalenia dla systemu komunikacji, w tym:
1) tereny dróg publicznych, w tym: KD.L - ulica klasy „L” lokalna, KD.D - ulica klasy „D” dojazdowa;
2) tereny dróg wewnętrznych, w tym: KX – dojazdy, ciągi pieszo-jezdne.
13. Ustalenia dla systemów infrastruktury technicznej:
zaopatrzenie w energię elektryczną: E – tereny urządzeń zaopatrzenia w energię elektryczną – istniejące i projektowane
stacje transformatorowe, istniejące napowietrzne linie 15 kV.
§ 6.
1. Plan zawiera dwuszczeblowy układ ustaleń – ustalenia ogólne obowiązujące na całym obszarze planu oraz ustalenia
szczegółowe dla poszczególnych terenów elementarnych. Dla każdego terenu elementarnego obowiązują równocześnie
ustalenia ogólne i ustalenia szczegółowe.
2. Ustalenia tekstowe planu, ogólne dla całego obszaru objętego planem dotyczą elementów struktury funkcjonalno przestrzennej, w tym systemów komunikacji i systemów infrastruktury technicznej.
3. Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych mają jednolity układ formalny. Dla każdego terenu określa się:
1) oznaczenie terenu;
2) przeznaczenie terenu;
3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
6) ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych;
7) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
8) sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych
przepisów;
9) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;
10) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;
11) ustalenia dla obsługi komunikacyjnej terenu;
12) ustalenia dla infrastruktury technicznej;
13) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów;
14) ustalenie stawki procentowej, służącej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. renty planistycznej).
4. Ustalenia tekstowe planu dla terenów sytemu komunikacji, zawarte w Rozdziale 4 mają jednolity układ formalny. Są to:
1) oznaczenie terenu;
2) przeznaczenie terenu;
3) parametry i wyposażenie;
4) inne ustalenia;
5) ustalenie stawki procentowej, służącej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. renty planistycznej).
Rozdział 2
Ustalenia ogólne dotyczące całego terenu
§ 7.
Przeznaczenie terenu
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1. Obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 na całym terenie objętym
planem.
§ 8.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
1. Na terenie objętym planem nie występują obiekty i obszary objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
2. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem i hałasem: obowiązuje lokalizacja zadrzewień w formie szpalerów
drzew i grup zieleni (biogrupy) wskazanych w planie w ustaleniach szczegółowych w celu redukcji rozprzestrzeniania
zanieczyszczeń i hałasu.
3. Zasięg uciążliwości dla środowiska związanych z działalnością gospodarczą, prowadzoną 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.
4. Zastosowane rozwiązania projektowo-budowlane muszą zapewniać na granicy funkcji mieszkaniowych warunki akustyczne
zgodne z obowiązującymi przepisami.
5. Dla inwestycji na terenach o spadkach powyżej 12% należy ustalić kategorie geotechniczną warunków posadowienia z
uwzględnieniem problemu zagrożenia ruchami masowymi ziemi. W przypadku stwierdzenia możliwości wystąpienia ruchów
masowych należy w projekcie budowlanym przewidzieć sposób zabezpieczenia gruntu przed ich wystąpieniem.
§ 9.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
1. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty i obszary prawnie chronione – wpisane do rejestru Pomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2. W granicach planu znajdują się oznaczone na rysunku planu budynki i obiekty będące w ewidencji Pomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku tj.:
1) dom mieszkalny przy ul. Kościuszki I ćwierćwiecza XXw.;
2) dom mieszkalny przy ul. Kościuszki 4 z.1898r.;
3) dom mieszkalny przy ul. Kościuszki 6/8, z początku XXw.;
4) dom mieszkalny przy ul. Kościuszki 10 z.1915r.;
5) dom mieszkalny przy ul. Kościuszki 14, z początku XXw.;
6) dom mieszkalny przy ul. Kościuszki 16/18 z 1890r.;
7) dom mieszkalny przy ul. Kościuszki 10 z.1915r.;
8) dom mieszkalny przy ul. Kościuszki 32, z końca XIXw.;
9) dom mieszkalny przy ul. Kościuszki 36, z końca XIXw.;
10) dom mieszkalny w zabudowie zagrodowej przy ul. Piechowskiego 20 z początku XXw. i krzyż przydrożny,
które, podlegają ochronie w zakresie historycznych cech: bryły, kształtu dachu, formy architektonicznej, dyspozycji ścian,
detalu architektonicznego (w tym wielkości i kształtu okien oraz podziałów stolarki okiennej), kolorystyki i stosowanych
materiałów budowlanych. Wszelkie działania dotyczące chronionych cech zabytkowej zabudowy wymagają uzgodnienia z
właściwym konserwatorem zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi. W obiektach tych dopuszcza się zmiany związane z
przystosowaniem ich do współczesnych wymogów technicznych i funkcjonalnych, tak by możliwe było użytkowanie obiektu
zapewniające bieżącą konserwację i ochronę przed dewastacją, przy zachowaniu ich w możliwie niezmienionym kształcie.
Dopuszcza się remonty oraz rozbiórkę budynków o złym stanie technicznym, uzgodnienia w/w działań należy przeprowadzić z
właściwym konserwatorem zabytków.
3. W granicach planu obowiązuje oznaczona na rysunku planu strefa ograniczenia gabarytów zabudowy stanowiącą ochronę
ekspozycji obszaru wpisanego do rejestru zabytków zabytkowego zespołu urbanistycznego miast Kościerzyna( nr rej. 796 z
dnia 25.09.1978r.) położonego poza granicami planu.
W granicach strefy:
1) ograniczeniu podlegają gabaryty zabudowy. Obowiązuje ograniczenie wysokości zabudowy do maksymalnie 12m od
poziomu terenu przed głównym wejściem do najwyższego punktu kalenicy.
2) dla terenów MW.13, MN.14, MU.15, MU.17, MU.19, MU.20, MN.21, MU.22 obowiązuje ochrona naturalnego
ukształtowania terenu tj. wyklucza się makroniwelację terenu oraz stosowanie murów oporowych o wysokości powyżej
1,5m.
§ 10.
Scalanie i podział nieruchomości
1. Obowiązuje zakaz wydzielania jako odrębnych działek, terenów pod budynkami po obrysie tych budynków, bez wydzielenia
terenu przynależnego, niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku. Wydzielenie działki po obrysie budynku
dopuszcza się jedynie w sytuacji, gdy na tak wydzielonej działce możliwe jest odtworzenie budynku z zachowaniem
obowiązujących przepisów.
2. Obowiązuje zakaz dokonywania podziałów i wydzielania nowych działek wynikających z potrzeb lokalizacji tymczasowych
obiektów budowlanych.

5

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI OSIEDLA KOŚCIERZYNA ZACHÓD
W KOŚCIERZYNIE

3. Przebieg linii rozgraniczających dla celów opracowań geodezyjnych należy określać zgodnie z przebiegiem istniejących
granic działek. W przypadku przebiegu linii rozgraniczających nie po istniejących granicach działek, należy go określać
poprzez odczyt graficzny osi linii z rysunku planu.
§ 11.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu
1. W ciągach komunikacyjnych należących zarówno do głównego układu drogowego jak i do wewnętrznego układu
drogowego obowiązuje zagospodarowanie bez barier architektonicznych dla niepełnosprawnych.
2. Zainwestowanie i użytkowanie istniejące w dniu wejścia w życie niniejszego planu uznaje się za zgodne z planem, chyba
że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej. Niezgodne z planem istniejące budynki mogą być poddawane remontom i
modernizacji bez prawa powiększania kubatury budynku.
3. W przypadku przekształcania istniejącej substancji budowli ochronnych należy dokonać uzgodnienia projektu z właściwym
organem Obrony Cywilnej.
4. W granicach terenu elementarnego UZ.25 tj. na terenie szpitala specjalistycznego planowana jest lokalizacja lotniska (lub
lądowiska) dla śmigłowców. Wyznacza się oznaczoną na rysunku planu strefę stanowiącą powierzchnie ograniczającą
wysokość zabudowy oraz sposobu zagospodarowania w obszarze podejścia do lądowania lotniska dla śmigłowców wraz z
wynikającymi z niej dopuszczalnymi wysokościami w metrach nad poziomem morza. W granicach strefy obowiązują
ograniczenia wysokości zabudowy i zagospodarowania zgodnie z warunkami jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz
naturalne w otoczeniu lotniska bądź lądowiska. Parametry zabudowy oraz zagospodarowania terenu w granicach powierzchni
ograniczającej określają ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów.
5. Obiekty trudno dostrzegalne z powietrza, w tym napowietrzne linie, maszty, anteny, usytuowane w zasięgu powierzchni
podejścia, powinny być niższe o co najmniej 10m od dopuszczalnej wysokości zabudowy wyznaczonej przez powierzchnie
ograniczające.
6. Projektowane obiekty w granicach powierzchni ograniczających wysokość zabudowy należy uzgodnić z Prezesem Urzędu
Lotnictwa Cywilnego.
§ 12.
Ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich modernizacji i rozbudowy
1. Układ dróg publicznych tworzą:
1) ulice klasy lokalnej – „L” oznaczona na rysunku planu jako KD.01.L tj. ul. Piechowskiego;
2) ulice klasy dojazdowa – „D” ” oznaczone na rysunku planu jako KD.02.D, KD.03.D, KD.04.D, KD.05.D, KD.06.D,
KD.07.D, KD.08.D, KD.09.D; KD.10.D, KD.11.D, KD.12.D, KD.13.D, KD.14.D, KD.15.D, KD.16.D, KD.17.D;
3) dojazdy oznaczone na rysunku planu jako:
a) 11/10.1.KX, 11/10.2.KX stanowiących dojazd do istniejącej zabudowy wielorodzinnej,
b) 22/10.1.KX stanowiący dojazd awaryjny do szpitala
2. Wewnętrzny układ drogowy tworzą dojazdy i ciągi pieszo-jezdne odpowiednio oznaczone na rysunku planu.
3. Dopuszcza się wydzielenie nowych dróg wewnętrznych dla których obowiązują następujące zasady:
1) dla obsługi co najmniej 4 nowych działek budowlanych obowiązuje wydzielenie dojazdu jako elementu wewnętrznego
układu komunikacyjnego z zachowaniem szerokości drogi w liniach rozgraniczających min. 8m;
2) dla obsługi nie więcej niż 3 nowych działek budowlanych obowiązuje wydzielenie dojazdu jako elementu wewnętrznego
układu komunikacyjnego z zachowaniem szerokości w liniach rozgraniczających min. 5m.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej w obrębie poszczególnych terenów elementarnych zawierają ustalenia szczegółowe dla
tych terenów.
5. Na wszystkich terenach układu komunikacyjnego obowiązują następujące zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
1) zasady umieszczania w przestrzeni publicznej obiektów małej architektury: obiekty małej architektury nie mogą
powodować istotnych ograniczeń w komunikacji kołowej, rowerowej i pieszej oraz nie mogą kolidować z sieciami i
urządzeniami podziemnymi;
2) zasady umieszczania w przestrzeni publicznej nośników reklamowych: - zakaz lokalizacji nośników reklamowych;
3) zasady umieszczania w przestrzeni publicznej tymczasowych obiektów usługowo handlowych: zakaz sytuowania
tymczasowych obiektów usługowo handlowych;
4) zasady umieszczania w przestrzeni publicznej urządzeń technicznych: urządzenia techniczne nie mogą powodować
istotnych ograniczeń w komunikacji kołowej, rowerowej i pieszej oraz nie mogą kolidować z sieciami i urządzeniami
podziemnymi;
5) zasady lokalizacji zieleni: zieleń nie może powodować istotnych ograniczeń w komunikacji kołowej, rowerowej i pieszej
oraz nie może kolidować z sieciami i urządzeniami podziemnymi.
§ 13.
Ustalenia dla systemów infrastruktury technicznej, zasady ich modernizacji i rozbudowy
1. Linie rozgraniczające ulic, dojazdów oraz przejść pieszych i ścieżek rowerowych wyznaczają korytarze infrastruktury
technicznej. Zasady lokalizacji sieci w pasach drogowych dróg publicznych reguluje ustawa o drogach publicznych –
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uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi wymaga lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń i obiektów niezwiązanych z
gospodarką drogową lub potrzebami ruchu, jak również umieszczanie takich urządzeń na obiektach drogowych.
2. Nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu wyznaczają pasy techniczne w korytarzach infrastruktury
technicznej niezbędne dla prowadzenia sieci uzbrojenia terenu usytuowanych poza korytarzami infrastruktury technicznej w
pasach określonych liniami rozgraniczającymi ulic, dojazdów oraz ciągów pieszych. W szczególnych przypadkach w
ustaleniach szczegółowych dla terenów elementarnych ustala się przebieg korytarza infrastruktury technicznej, tj. terenu
rezerwowanego dla lokalizacji sieci infrastruktury technicznej.
3. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodę:
1) obszar objęty planem zaopatrywany będzie w wodę z wodociągu miejskiego;
2) szpital zaopatrywany jest w wodę z własnego ujęcia, a wodociąg miejski stanowi źródło rezerwowe;
3) rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla terenów nie zainwestowanych następować będzie w oparciu o istniejące
sieci w przyległych ulicach;
4) nowe sieci realizowane będą w nowo projektowanych ulicach tworząc układy pierścieniowe;
5) rozbudowa i modernizacja istniejących sieci powinna następować w miarę postępu zainwestowania;
6) rozbudowa sieci będzie następowała według warunków technicznych wydawanych przez gestora sieci do projektów
budowlanych.
4. Ustala się następujące zasady odprowadzania ścieków sanitarnych:
1) odprowadzenie ścieków w oparciu o istniejącą i projektowana sieć kanalizacji sanitarnej do miejskiej oczyszczalni
ścieków;
2) dla całego terenu objętego planem obowiązuje zakaz odprowadzane ścieków do szczelnych zbiorników
bezodpływowych;
3) dopuszcza się budowę sieci kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających ulic, dojazdów i ciągów pieszych po
uzgodnieniu projektowanego przebiegu z odpowiednim zarządcą drogi oraz w oparciu o zasady określone w ustaleniach
szczegółowych;
4) wyklucza się zrzut ścieków sanitarnych, przemysłowych do gruntu i wód powierzchniowych bez oczyszczenia;
5) dla terenów pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Piechowskiego odprowadzenie ścieków odbywać się będzie poprzez istniejące
oraz projektowane sieci w istniejących i projektowanych ulicach i skierowane do sieci położonej w ul. Skłodowskiej;
6) dla terenów na północ od ul. Piechowskiego zakłada się odprowadzanie ścieków w oparciu o istniejące sieci w ul.
Małcużyńskiego, Moniuszki, Piechowskiego i Norwida oraz poprzez rozbudowane sieci w projektowanych dla tego terenu
ulicach.
5. Ustala się następujące zasady odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
1) obowiązuje odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej. Do czasu realizacji
kanalizacji deszczowej obowiązuje zagospodarowanie wód opadowych w granicach własnych działki;
2) zrzut wód opadowych i roztopowych z:
a) terenów składowych, komunikacji drogowej,
b) terenów o innym użytkowaniu mogącym spowodować zanieczyszczenie wód opadowych,
- wymaga przed odprowadzeniem do gruntu i do wód powierzchniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wody opadowe lub roztopowe pochodzące z dachów oraz
powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w punkcie 2) mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi;
4) dla terenów wymagających wyposażenia w urządzenia do oczyszczania wód opadowych obowiązuje lokalizacja tych
urządzeń na działce inwestora.
6. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w gaz: na całym obszarze objętym
planem zakłada się zaopatrzenie w gaz z indywidualnych źródeł lub z sieci.
7. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w ciepło:
1) na całym obszarze objętym planem zakłada się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł lub sieci;
2) ze źródeł indywidualnych obowiązuje zaopatrzenie w ciepło z zastosowaniem technologii nie powodujących
ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.
8. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) obowiązuje rozbudowa sieci i urządzeń przesyłu energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do zaopatrzenia w energię
elektryczną zabudowy na całym obszarze planu w oparciu o istniejące linię energetyczną średniego napięcia i niskiego
napięcia;
2) dopuszcza się budowę sieci średniego napięcia w wyznaczonych pasach infrastruktury technicznej oraz w liniach
rozgraniczających ulic, dojazdów i ciągów pieszych po uzgodnieniu projektowanego przebiegu z odpowiednim zarządcą
drogi;
3) dopuszcza się sukcesywną przebudowę i skablowanie istniejących linii napowietrznych średniego napięcia;
4) zaopatrzenie zabudowy w energię elektryczną nn będzie się odbywać z istniejących stacji transformatorowych
zlokalizowanych w granicach planu i położnych poza planem oraz projektowanych stacji transformatorowych;
5) dopuszcza się budowę nowych stacji transformatorowych, poza stacjami istniejącymi i projektowanymi w granicach
planu, o ile będzie to wynikało z potrzeb odbiorców energii elektrycznej zlokalizowanych w obszarze objętym planem oraz
terenów sąsiednich.
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9. Obowiązuje unieszkodliwienie odpadów stałych poza terenem objętym planem według zasad i rozwiązań przyjętych dla
całego miasta Kościerzyna.
Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla terenów elementarnych
§ 14.
Ustalenia szczegółowe dla terenu MU.01.

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej;
2) na całym terenie obowiązuje lokalizacja funkcji mieszkaniowych i usługowych:
a) z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej,
b) z parkingami dla samochodów osobowych,
c) z zielenią;
3) dopuszcza się:
a) lokalizację usług jako samodzielnej funkcji,
b) dla zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się lokalizację w postaci budynków wolnostojących i bliźniaczych,
c) dla nowej zabudowy mieszkaniowej lokalizację maksymalnie do czterech mieszkań w jednym budynku,
d) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego zaspakajających specyficzne potrzeby mieszkaniowe jak: dom
dziecka, dom rencisty, klasztor,
c) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego związane ze świadczeniem usług turystyki w obiektach hotelarskich –
hotel, motel, pensjonat, dom wycieczkowy, dom wczasowy, schronisko młodzieżowe, schronisko turystyczne;
4) wyklucza się:
a) lokalizację obiektów o dużym zatrudnieniu,
b) lokalizacje obiektów obsługi komunikacji za wyjątkiem: serwisu samochodowego, diagnostyki, zakładu obsługi
samochodów;
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników reklamowych:
a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o powierzchni maksymalnej 3m2,
c) na całym terenie elementarnym obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących światło pulsujące mogące
zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpośrednim sąsiedztwie;
2) wyklucza się stosowanie ogrodzeń w postaci prefabrykowanych przęseł betonowych.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) ustalenia dotyczące kształtowania zasobu zieleni:
a) obowiązuje zachowanie istniejącego wartościowego drzewostanu, dopuszcza się wyłącznie cięcia sanitarne i wycinkę
pojedynczych drzew, niezbędną dla realizacji celów publicznych;
2) obowiązuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na obszarach zabudowy mieszkaniowej z usługami
rzemieślniczymi.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) w granicach terenu elementarnego znajdują się oznaczone na rysunku planu obiekty będące w ewidencji Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, dla których obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 9 pkt.2;
2) teren elementarny MU.01 położony jest w strefie ochrony ekspozycji oznaczonej na rysunku planu;
3) w granicach strefy obowiązują ograniczenia gabarytów zabudowy jak w § 9 pkt.3.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych: nie ustala się ustaleń szczegółowych.
6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się oznaczone na rysunku planu linie zabudowy:
a) nieprzekraczalną w odległości 10m od krawędzi jezdni ulicy Tadeusza Kościuszki,
b) nieprzekraczalną w odległości 8m od krawędzi jezdni ulicy ul. Marii Curii Skłodowskiej,
c) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.04.D,
d) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.05.D,
e) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.17.D,
f) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej dojazdów oznaczonych jako 01/10.1.KX, 01/10.2.KX;
2) ustala się wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 0,5,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40%;
3) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy:
a) ilość kondygnacji: maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne, w tym poddasze oraz maksymalnie 1 kondygnacja
podziemna,
b) wysokość zabudowy: wysokość najwyższego punktu głównej kalenicy dachu – max. 12,0m,
c) wysokość posadowienia parteru w stosunku do średniej rzędnej terenu wokół budynku maksymalnie: 0,8m,
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d) elewacje: cegła licowa, okładziny ceramiczne klinkierowe, drewno, tynki,
e) kolorystyka elewacji: wyklucza się rażące i jaskrawe kolory, przy czym zaleca się odcienie jasnych beżów, szarości
oraz odcienie naturalnej ceramiki budowlanej,
f) kształt dachu: dachy dwu lub wielospadowe, główna kalenica dachu równoległa do frontu działki,
g) kąt nachylenia połaci dachowych: 18º-25º lub 35º-45º,
h) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ceramicznej, szarości i czerni,
i) powierzchnia zabudowy mieszkaniowej: maksymalnie 250m2,
4) dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy na granicy działek, które położone są prostopadle bądź w sposób zbliżony do
dróg dojazdowych.
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) ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia: 750m2,
b) szerokość frontów: dowolna,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: dla terenów wzdłuż ul. Kościuszki należy utrzymać
tradycyjny kat granic działek zbliżony do 90 stopni, dla pozostałych terenów dowolny;
2) dopuszcza się zmiany granic działek dla potrzeb uregulowania stanu prawnego gruntów jako terenów niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania istniejących budynków.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów do urządzania miejsc
przeznaczonych dla rekreacji mieszkańców;
2) w budynkach wielorodzinnych przeznaczanie pomieszczeń na lokale użytkowe dopuszcza się pod warunkiem zapewnienia
bezpośredniego wejścia (dojścia) od ulic i placów ogólnodostępnych i niezależnego od wejścia (dojścia), z którego korzystają
mieszkańcy budynku;
3) W sąsiedztwie linii elektroenergetycznej SN 15 kV obowiązuje strefa ograniczeń dla wysokości zagospodarowania i
lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Szerokość strefy wynosi 14m, tj. po 7m na każdą stronę od osi
słupów. W strefie wysokość zagospodarowania i usytuowanie obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi należy uzgodnić z
właściwym gestorem sieci energetycznej średniego napięcia.
10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa komunikacyjna z:
a) ulicy Kościuszki, Curie Skłodowskiej oraz oznaczonych w planie jako KD.04.D, KD.05.D, KD.17.D,
b) ciągu pieszo jezdnego, oznaczonego w planie jako 01/10.1.KX, 01/10.2, KX 01/10.3.KX oraz KX 01/10.4.KX;
2) nowo projektowane zjazdy z ul. Kościuszki i Curie Skłodowskiej dopuszcza się jedynie w sytuacji braku dostępu do innych
dróg i dojazdów;
3) dla wewnętrznego układu komunikacyjnego rezerwuje się teren 01/10.1.KX, 01/10.2.KX, KX 01/10.3.KX oraz 01/10.4.KX o
następujących parametrach:
a) urządzone jako ciągi pieszo jezdne będące jednocześnie dojazdem do budynków, bez konieczności wydzielania
jezdni i chodników,
b) szerokość w linach rozgraniczających 10m dla wydzielenia wewnętrznego 01/10.1.KX, 01/10.2.KX oraz 6m dla
wydzielenia wewnętrznego 01/10.3.KX, KX 01/10.4.KX
c) dla wydzielenia wewnętrznego 01/10.1.KX, 01/10.2.KX zakończone placem do zawracania samochodów o wymiarach
minimum 12,5x12,5 m;
4) obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach działki;
5) obowiązuje zachowanie następujących wskaźników miejsc parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej 1 miejsce na 1 mieszkanie,
b) dla innych obiektów nie mniej niż 1 miejsce na 40m2 powierzchni użytkowej obiektu i 1 miejsce postojowe na trzech
zatrudnionych,
c) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie działki zwalnia się obiekty usług o powierzchni użytkowej do 50m2,
11. Infrastruktura techniczna:
1) zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i
rozbudowy, zawartymi w rozdziale 2 § 13;
2) przez teren przebiega oznaczona na rysunku planu, istniejąca linia elektroenergetyczna SN 15 kV;
3) rezerwacja terenów dla lokalizacji sieci i urządzeń sieciowych: teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie
wewnętrzne 01/11.1.E rezerwuje się dla potrzeb lokalizacji stacji transformatorowej.
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:
a) 0% dla terenu oznaczonego jako wydzielenie wewnętrzne 01/11.1.E,
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b) 30% dla pozostałej części terenu elementarnego MU.01.
§ 15.
Ustalenia szczegółowe dla terenu MN.02.

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) na całym terenie obowiązuje lokalizacja funkcji mieszkaniowych:
a) z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej,
b) z parkingami dla samochodów osobowych,
c) z zielenią;
3) dopuszcza się:
a) dla zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się lokalizację w postaci budynków wolnostojących i bliźniaczych,
b) lokalizację usług jako lokali wbudowanych, usytuowanych wyłącznie w parterach budynków, przy czym powierzchnia
użytkowa lokalu usługowego nie może przekroczyć 80m2,
c) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego zaspakajających specyficzne potrzeby mieszkaniowe jak: dom
dziecka, dom rencisty, klasztor;
4) wyklucza się:
a) lokalizację obiektów o dużym zatrudnieniu,
b) lokalizacje obiektów obsługi komunikacji.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników reklamowych:
a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących i reklam wbudowanych,
b) dopuszcza się lokalizację szyldów,
c) na całym terenie elementarnym obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących światło pulsujące mogące
zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpośrednim sąsiedztwie;
2) wyklucza się stosowanie ogrodzeń w postaci prefabrykowanych przęseł betonowych.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) ustalenia dotyczące kształtowania zasobu zieleni:
a) obowiązuje zachowanie istniejącego wartościowego drzewostanu, dopuszcza się wyłącznie cięcia sanitarne i wycinkę
pojedynczych drzew, niezbędną dla realizacji celów publicznych,
b) zieleń projektowana: obowiązuje nasadzenie szpaleru drzew liściastych o jednolitym składzie gatunkowym wzdłuż ulicy
oznaczonej jako KD.04.D;
2) obowiązuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na obszarach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) teren elementarny MN.02 położony jest w strefie ochrony ekspozycji oznaczonej na rysunku planu;
2) w granicach strefy obowiązują ograniczenia gabarytów zabudowy jak w § 9 pkt.3.;
3) w granicach terenu elementarnego nie występują zabytki w rozumieniu przepisów odrębnych.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych: nie ustala się ustaleń szczegółowych.
6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się oznaczone na rysunku planu linie zabudowy:
a) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.04.D,
b) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.05.D;
2) ustala się wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 0,25,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 60%;
3) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy:
a) ilość kondygnacji: maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze oraz maksymalnie 1 kondygnacja
podziemna,
b) wysokość zabudowy: wysokość najwyższego punktu głównej kalenicy dachu – max. 8,5m,
c) wysokość posadowienia parteru w stosunku do średniej rzędnej terenu wokół budynku maksymalnie: 0,8m,
d) elewacje: cegła licowa, okładziny ceramiczne klinkierowe, drewno, tynki,
e) kolorystyka elewacji: wyklucza się rażące i jaskrawe kolory, przy czym zaleca się odcienie jasnych beżów, szarości
oraz odcienie naturalnej ceramiki budowlanej,
f) kształt dachu: dachy dwu lub wielospadowe, główna kalenica dachu równoległa do frontu działki,
g) kąt nachylenia połaci dachowych: 18º-25º lub 35º-45º,
h) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ceramicznej, szarości i czerni,
4) dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy na granicy działek, które położone są prostopadle bądź w sposób zbliżony do
dróg dojazdowych.
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:
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1) ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia: 750m2,
b) szerokość frontów: dowolna,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: dowolny.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów do urządzania miejsc
przeznaczonych dla rekreacji mieszkańców.
10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa komunikacyjna z ulicy oznaczonych w planie jako KD.04.D, KD.05.D;
2) obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach działki;
3) obowiązuje zachowanie następujących wskaźników miejsc parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej 1 miejsce na 1 mieszkanie,
b) dla innych obiektów nie mniej niż 1 miejsce na 40m2 powierzchni użytkowej obiektu i 1 miejsce postojowe na trzech
zatrudnionych,
c) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie działki zwalnia się obiekty usług o powierzchni użytkowej do 50m2,
11. Infrastruktura techniczna:
zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i rozbudowy,
zawartymi w rozdziale 2 § 13.
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 30% dla terenu elementarnego MN.02.
§ 16.
Ustalenia szczegółowe dla terenu MU.03.

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej;
2) na całym terenie obowiązuje lokalizacja funkcji mieszkaniowych i usługowych:
a) z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej,
b) z parkingami dla samochodów osobowych,
c) z zielenią;
3) dopuszcza się:
a) lokalizację usług jako samodzielnej funkcji,
b) dla zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się lokalizację w postaci budynków jednorodzinnych wolnostojących,
bliźniaczych i szeregowych,
c) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego zaspakajających specyficzne potrzeby mieszkaniowe jak: dom
dziecka, dom rencisty, klasztor,
d) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego związane ze świadczeniem usług turystyki w obiektach hotelarskich –
hotel, motel, pensjonat, dom wycieczkowy, dom wczasowy, schronisko młodzieżowe, schronisko turystyczne;
4) wyklucza się:
a) lokalizację obiektów o dużym zatrudnieniu,
b) lokalizacje obiektów obsługi komunikacji.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników reklamowych:
a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o powierzchni maksymalnej 3m2,
c) na całym terenie elementarnym obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących światło pulsujące mogące
zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpośrednim sąsiedztwie;
2) wyklucza się stosowanie ogrodzeń w postaci prefabrykowanych przęseł betonowych.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) ustalenia dotyczące kształtowania zasobu zieleni:
a) obowiązuje zachowanie istniejącego wartościowego drzewostanu, dopuszcza się wyłącznie cięcia sanitarne i wycinkę
pojedynczych drzew, niezbędną dla realizacji celów publicznych;
b) zieleń projektowana: obowiązuje nasadzenie szpaleru drzew liściastych o jednolitym składzie gatunkowym wzdłuż ulicy
oznaczonej jako KD.04.D;
2) obowiązuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na obszarach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
rzemieślniczymi.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) teren elementarny MU.03 położony jest w strefie ochrony ekspozycji oznaczonej na rysunku planu;
2) w granicach strefy obowiązują ograniczenia gabarytów zabudowy jak w § 9 pkt.3.
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5. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych: nie ustala się ustaleń szczegółowych.
6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się oznaczone na rysunku planu linie zabudowy:
a) obowiązującą w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy KD.01.L tj. ul. Piechowskiego,
b nieprzekraczalną w odległości 8m od krawędzi jezdni ulicy ul. Marii Curii Skłodowskiej,
c) obowiązującą w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.04.D,
d) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.06.D;
2) ustala się wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 0,4,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40%;
3) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy:
a) ilość kondygnacji: maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne, w tym poddasze oraz maksymalnie 1 kondygnacja
podziemna,
b) wysokość zabudowy: wysokość najwyższego punktu głównej kalenicy dachu – max. 8,5m,
c) wysokość posadowienia parteru w stosunku do średniej rzędnej terenu wokół budynku maksymalnie: 0,8m,
d) elewacje: cegła licowa, okładziny ceramiczne klinkierowe, drewno, tynki,
e) kolorystyka elewacji: wyklucza się rażące i jaskrawe kolory, przy czym zaleca się odcienie jasnych beżów, szarości
oraz odcienie naturalnej ceramiki budowlanej,
f) kształt dachu: dachy dwu lub wielospadowe, główna kalenica dachu równoległa do frontu działki,
g) kąt nachylenia połaci dachowych: 18º-25º lub 35º-45º,
h) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ceramicznej, szarości i czerni,
i) powierzchnia zabudowy mieszkaniowej: maksymalnie 250m2,
4) dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy na granicy działek, które położone są prostopadle bądź w sposób zbliżony do
dróg dojazdowych.
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) ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia: 750m2,
b) szerokość frontów: dowolna,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: dowolny;
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów do urządzania miejsc
przeznaczonych dla rekreacji mieszkańców.
10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa komunikacyjna z ulicy oznaczonych w planie jako KD.01.L, KD.04.D, KD.06.D;
2) dopuszcza się obsługę komunikacyjną z ul. Curie Skłodowskiej jedynie dla zjazdów istniejących w dniu wejścia w życie
planu;
3) obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach działki;
3) obowiązuje zachowanie następujących wskaźników miejsc parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej 1 miejsce na 1 mieszkanie,
b) dla innych obiektów nie mniej niż 1 miejsce na 40m2 powierzchni użytkowej obiektu i 1 miejsce postojowe na trzech
zatrudnionych,
c) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie działki zwalnia się obiekty usług o powierzchni użytkowej do 50m2.
11. Infrastruktura techniczna:
zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i rozbudowy,
zawartymi w rozdziale 2 § 13.
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 30% dla terenu elementarnego MU.03.
§ 17.
Ustalenia szczegółowe dla terenu MN.04.

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) na całym terenie obowiązuje lokalizacja funkcji mieszkaniowych:
a) z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej,
b) z parkingami dla samochodów osobowych,
c) z zielenią;
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3) dopuszcza się:
a) dla zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się lokalizację w postaci budynków wolnostojących i bliźniaczych,
b) lokalizację usług jako lokali wbudowanych, przy czym powierzchnia użytkowa lokalu usługowego nie może przekroczyć
80m2,
c) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego zaspakajających specyficzne potrzeby mieszkaniowe jak: dom
dziecka, dom rencisty, klasztor;
4) wyklucza się:
a) lokalizację obiektów o dużym zatrudnieniu;
b) lokalizacje obiektów obsługi komunikacji.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników reklamowych: wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących i reklam wbudowanych;
2) wyklucza się stosowanie ogrodzeń w postaci prefabrykowanych przęseł betonowych.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) ustalenia dotyczące kształtowania zasobu zieleni:
a) obowiązuje zachowanie istniejącego wartościowego drzewostanu, dopuszcza się wyłącznie cięcia sanitarne i wycinkę
pojedynczych drzew, niezbędną dla realizacji celów publicznych,
b) zieleń projektowana: obowiązuje nasadzenie szpaleru drzew liściastych o jednolitym składzie gatunkowym wzdłuż ulicy
oznaczonej jako KD.04.D;
2) obowiązuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na obszarach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) teren elementarny MN.04 położony jest w strefie ochrony ekspozycji oznaczonej na rysunku planu;
2) w granicach strefy obowiązują ograniczenia gabarytów zabudowy jak w § 9 pkt.3.;
3) w granicach terenu elementarnego nie występują zabytki w rozumieniu przepisów odrębnych.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych: nie ustala się ustaleń szczegółowych.
6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się oznaczone na rysunku planu linie zabudowy:
a) obowiązującą w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.04.D,
b) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.07.D,
c) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.08.D,
d) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.06.D,
e) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej dojazdów oznaczonych jako 04/10.1.KX, 04/10.2.KX;
2) ustala się wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 0,25,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 60%;
3) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy:
a) ilość kondygnacji: maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze oraz maksymalnie 1 kondygnacja
podziemna,
b) wysokość zabudowy: wysokość najwyższego punktu głównej kalenicy dachu – max. 8,5m,
c) wysokość posadowienia parteru w stosunku do średniej rzędnej terenu wokół budynku maksymalnie: 0,8m,
d) elewacje: cegła licowa, okładziny ceramiczne klinkierowe, drewno, tynki,
e) kolorystyka elewacji: wyklucza się rażące i jaskrawe kolory, przy czym zaleca się odcienie jasnych beżów, szarości
oraz odcienie naturalnej ceramiki budowlanej,
f) kształt dachu: dachy dwu lub wielospadowe, główna kalenica dachu równoległa do frontu działki,
g) kąt nachylenia połaci dachowych: 18º-25º lub 35º-45º,
h) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ceramicznej, szarości i czerni,
4) dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy na granicy działek, które położone są prostopadle bądź w sposób zbliżony do
dróg dojazdowych.
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) ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia: 750m2,
b) szerokość frontów: dowolna,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: dowolny.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów do urządzania miejsc
przeznaczonych dla rekreacji mieszkańców;
2) W sąsiedztwie linii elektroenergetycznej SN 15 kV obowiązuje strefa ograniczeń dla wysokości zagospodarowania i
lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Szerokość strefy wynosi 14m, tj. po 7m na każdą stronę od osi
słupów. W strefie wysokość zagospodarowania i usytuowanie obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi należy uzgodnić z
właściwym gestorem sieci energetycznej średniego napięcia.
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10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa komunikacyjna z:
a) ulicy oznaczonych w planie jako KD.04.D, KD.06.D, KD.07.D, KD.08.D,
b) dojazdu, oznaczonego w planie jako wydzielenie wewnętrzne 04/10.1.KX, 04/10/2/KX;
2) dla wewnętrznego układu komunikacyjnego rezerwuje się teren 04/10.1.KX, 04/10/2/KX urządzone jako ciągi pieszo jezdne
będący jednocześnie dojazdami do budynków:
a) w liniach rozgraniczających o szerokości 15m dla 04/10.1.KX oraz 10m dla 04/10.2.KX;
3) obowiązuje lokalizacja rezerwowanego ciągu pieszego oznaczonego odpowiednim symbolem na rysunku planu o min.
szerokości 3m;
4) obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach działki;
5) obowiązuje zachowanie następujących wskaźników miejsc parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej 1 miejsce na 1 mieszkanie,
b) dla innych obiektów nie mniej niż 1 miejsce na 40m2 powierzchni użytkowej obiektu i 1 miejsce postojowe na trzech
zatrudnionych,
c) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie działki zwalnia się obiekty usług o powierzchni użytkowej do 50m2.
11. Infrastruktura techniczna:
1) zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i
rozbudowy, zawartymi w rozdziale 2 § 13;
2) przez teren przebiega oznaczona na rysunku planu, istniejąca linia elektroenergetyczna SN 15 kV.
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 30% dla terenu elementarnego MN.04.
§ 18.
Ustalenia szczegółowe dla terenu MU.05.

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej;
2) na całym terenie obowiązuje lokalizacja funkcji mieszkaniowych i usługowych:
a) z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej,
b) z parkingami dla samochodów osobowych,
c) z zielenią;
3) dopuszcza się:
a) lokalizację usług jako samodzielnej funkcji,
b) dla zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się lokalizację w postaci budynków jednorodzinnych wolnostojących,
bliźniaczych i szeregowych,
c) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego zaspakajających specyficzne potrzeby mieszkaniowe jak: dom
dziecka, dom rencisty, klasztor,
d) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego związane ze świadczeniem usług turystyki w obiektach hotelarskich –
hotel, motel, pensjonat, dom wycieczkowy, dom wczasowy, schronisko młodzieżowe, schronisko turystyczne;
4) wyklucza się:
a) lokalizację obiektów o dużym zatrudnieniu,
b) lokalizacje obiektów obsługi komunikacji.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników reklamowych:
a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących i reklam wbudowanych,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o powierzchni maksymalnej 3m2,
c) na całym terenie elementarnym obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących światło pulsujące mogące
zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpośrednim sąsiedztwie;
2) wyklucza się stosowanie ogrodzeń w postaci prefabrykowanych przęseł betonowych.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) ustalenia dotyczące kształtowania zasobu zieleni:
a) obowiązuje zachowanie istniejącego wartościowego drzewostanu, dopuszcza się wyłącznie cięcia sanitarne i wycinkę
pojedynczych drzew, niezbędną dla realizacji celów publicznych;
2) obowiązuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na obszarach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) teren elementarny MU.05 położony jest w strefie ochrony ekspozycji oznaczonej na rysunku planu;
2) w granicach strefy obowiązują ograniczenia gabarytów zabudowy jak w § 9 pkt.3;
3) w granicach terenu elementarnego nie występują zabytki w rozumieniu przepisów odrębnych.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych: nie ustala się ustaleń szczegółowych.
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6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się oznaczone na rysunku planu linie zabudowy:
a) obowiązującą w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.01.L,
b) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.08.D,
c) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.06.D;
2) ustala się wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 0,4,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40%;
3) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy:
a) ilość kondygnacji: maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze oraz maksymalnie 1 kondygnacja
podziemna,
b) wysokość zabudowy: wysokość najwyższego punktu głównej kalenicy dachu – max. 8,5m,
c) wysokość posadowienia parteru w stosunku do średniej rzędnej terenu wokół budynku maksymalnie: 0,8m,
d) elewacje: cegła licowa, okładziny ceramiczne klinkierowe, drewno, tynki,
e) kolorystyka elewacji: wyklucza się rażące i jaskrawe kolory, przy czym zaleca się odcienie jasnych beżów, szarości
oraz odcienie naturalnej ceramiki budowlanej,
f) kształt dachu: dachy dwu lub wielospadowe, główna kalenica dachu równoległa do frontu działki,
g) kąt nachylenia połaci dachowych: 18º-25º lub 35º-45º,
h) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ceramicznej, szarości i czerni,
i) powierzchnia zabudowy mieszkaniowej: maksymalnie 250m2;
4) dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy na granicy działek, które położone są prostopadle bądź w sposób zbliżony do
dróg dojazdowych.
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) ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia: 750m2,
b) szerokość frontów: dowolna,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: dowolny.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów do urządzania miejsc
przeznaczonych dla rekreacji mieszkańców;
2) W sąsiedztwie linii elektroenergetycznej SN 15 kV obowiązuje strefa ograniczeń dla wysokości zagospodarowania i
lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Szerokość strefy wynosi 14m, tj. po 7m na każdą stronę od osi
słupów. W strefie wysokość zagospodarowania i usytuowanie obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi należy uzgodnić z
właściwym gestorem sieci energetycznej średniego napięcia.
10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa komunikacyjna z ulicy oznaczonych w planie jako KD.01.L tj. ul. Piechowskiego, KD.06.D, KD.08.D;
2) obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach działki;
3) obowiązuje zachowanie następujących wskaźników miejsc parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej 1 miejsce na 1 mieszkanie,
b) dla innych obiektów nie mniej niż 1 miejsce na 40m2 powierzchni użytkowej obiektu i 1 miejsce postojowe na trzech
zatrudnionych,
c) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie działki zwalnia się obiekty usług o powierzchni użytkowej do 50m2.
11. Infrastruktura techniczna:
1) zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i
rozbudowy, zawartymi w rozdziale 2 § 13;
2) przez teren przebiega oznaczona na rysunku planu, istniejąca linia elektroenergetyczna SN 15 kV.
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 30% dla terenu elementarnego MU.05.
§ 19.
Ustalenia szczegółowe dla terenu MN.06.

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) na całym terenie obowiązuje lokalizacja funkcji mieszkaniowych:
a) z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej,
b) z parkingami dla samochodów osobowych,
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c) z zielenią;
3) dopuszcza się:
a) dla zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się lokalizację w postaci budynków wolnostojących i bliźniaczych,
b) lokalizację usług jako lokali wbudowanych, przy czym powierzchnia użytkowa lokalu usługowego nie może przekroczyć
80m2,
c) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego zaspakajających specyficzne potrzeby mieszkaniowe jak: dom
dziecka, dom rencisty, klasztor;
4) wyklucza się:
a) lokalizację obiektów o dużym zatrudnieniu,
b) lokalizacje obiektów obsługi komunikacji;
5) rezerwacja terenu:
a) oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 06/1.1.ZP dla zieleni parkowej,
b) oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 06/1.2.UU dla lokalizacji usług jako samodzielnej funkcji.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników reklamowych: wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących i reklam wbudowanych;
2) zieleń projektowana:
obowiązuje nasadzenia zieleni w formie zwartych grup drzew i krzewów, gatunków odpowiednich geograficznie i siedliskowo w
granicach terenu wydzielenia wewnętrznego 06/1.1.ZP;
3) wyklucza się stosowanie ogrodzeń w postaci prefabrykowanych przęseł betonowych.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) ustalenia dotyczące kształtowania zasobu zieleni:
a) obowiązuje zachowanie istniejącego wartościowego drzewostanu, dopuszcza się wyłącznie cięcia sanitarne i wycinkę
pojedynczych drzew, niezbędną dla realizacji celów publicznych,
b) zieleń projektowana: obowiązuje nasadzenie szpaleru drzew liściastych o jednolitym składzie gatunkowym wzdłuż ulicy
oznaczonej jako KD.04.D oraz KD.03.D;
2) obowiązuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na obszarach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) teren elementarny MN.06 położony jest w strefie ochrony ekspozycji oznaczonej na rysunku planu;
2) w granicach strefy obowiązują ograniczenia gabarytów zabudowy jak w § 9 pkt.3.;
3) w granicach terenu elementarnego nie występują zabytki w rozumieniu przepisów odrębnych.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych:
1) dla terenu wydzielenia 06/1.1.ZP ustala się:
a) opracowanie aranżacji według jednolitej koncepcji architektonicznej, realizującej politykę przestrzenna miasta w
zakresie kształtowania zagospodarowania o wysokich walorach estetycznych z małą architekturą, urządzeniami
rekreacyjnymi, placem zabaw dla dzieci zielenią i jednolitym oświetleniem,
b) dopuszczenie lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych związanych z wypoczynkiem i rekreacja mieszkańców,
c) zakaz lokalizacji nowych linii napowietrznych w granicach wydzielenia wewnętrznego 06/1.1.ZP,
d) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej dla realizacji celów publicznych niezbędnych dla
prawidłowego funkcjonowania miasta.
6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się oznaczone na rysunku planu linie zabudowy:
a) obowiązującą w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.04.D,
b) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.07.D,
c) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.08.D,
d) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.03.D,
e) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej dojazdów oznaczonych jako 06/10.1.KX, 06/10.2KX;
2) ustala się wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 0,25,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 60%;
3) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy:
a) ilość kondygnacji: maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze oraz maksymalnie 1 kondygnacja
podziemna,
b) wysokość zabudowy: wysokość najwyższego punktu głównej kalenicy dachu – max. 8,5m,
c) wysokość posadowienia parteru w stosunku do średniej rzędnej terenu wokół budynku maksymalnie: 0,8m,
d) kształt dachu: dachy dwu lub wielospadowe, główna kalenica dachu równoległa do frontu działki,
e) elewacje: cegła licowa, okładziny ceramiczne klinkierowe, drewno, tynki,
f) kolorystyka elewacji: wyklucza się rażące i jaskrawe kolory, przy czym zaleca się odcienie jasnych beżów, szarości
oraz odcienie naturalnej ceramiki budowlanej,
g) kąt nachylenia połaci dachowych: 18º-25º lub 35º-45º,
h) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ceramicznej, szarości i czerni;
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4) dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy na granicy działek, które położone są prostopadle bądź w sposób zbliżony do
dróg dojazdowych.
7. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów:
1) dla terenu wydzielenia 06/1.1.ZP ustala się:
a) wprowadzenie zieleni urządzonej oraz urządzeń dla rekreacji mieszkańców i sportu,
b) obiekty małej architektury wykonane według jednolitej koncepcji architektonicznej, realizującej politykę przestrzenna
miasta w zakresie kształtowania zagospodarowania o wysokich walorach estetycznych,
c) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych związanych z wypoczynkiem i rekreacja mieszkańców,
d) zakaz lokalizacji nowych linii napowietrznych.
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia: 700m2,
b) szerokość frontów: dowolna,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: dowolny.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów do urządzania miejsc
przeznaczonych dla rekreacji mieszkańców;
2) ustalenia dotyczące dostępności terenu: obowiązuje zachowanie dostępu ogólnego na terenie wydzielenia wewnętrznego
oznaczonego na rysunku planu jako 06/1.1.ZP;
3) W sąsiedztwie linii elektroenergetycznej SN 15 kV obowiązuje strefa ograniczeń dla wysokości zagospodarowania i
lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Szerokość strefy wynosi 14m, tj. po 7m na każdą stronę od osi
słupów. W strefie wysokość zagospodarowania i usytuowanie obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi należy uzgodnić z
właściwym gestorem sieci energetycznej średniego napięcia.
10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa komunikacyjna z:
a) ulicy oznaczonych w planie jako KD.03.D, KD.04.D, KD.07.D, KD.08.D,
b) ciągu pieszo jezdnego, oznaczonego w planie jako 06/10.1.KX oraz 06/10.2.KX;
2) dla wewnętrznego układu komunikacyjnego rezerwuje się tereny 06/10.1.KX, 06/10.2.KX urządzone jako ciągi pieszo
jezdne będące jednocześnie dojazdami do budynków:
a) o szerokości 10m w liniach rozgraniczających,
b) 06/10.1.KX zakończony placem do zawracania samochodów o wymiarach minimum 12,5x12,5 m;
4) obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach działki;
5) obowiązuje zachowanie następujących wskaźników miejsc parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej 1 miejsce na 1 mieszkanie,
b) dla innych obiektów nie mniej niż 1 miejsce na 40m2 powierzchni użytkowej obiektu i 1 miejsce postojowe na trzech
zatrudnionych,
c) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie działki zwalnia się obiekty usług o powierzchni użytkowej do 50m2.
11. Infrastruktura techniczna
1) zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i
rozbudowy, zawartymi w rozdziale 2 § 13;
2) przez teren przebiega oznaczona na rysunku planu, istniejąca linia elektroenergetyczna SN 15 kV;
3) rezerwacja terenów dla lokalizacji sieci i urządzeń sieciowych: teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie
wewnętrzne 06/11.1.E rezerwuje się dla potrzeb lokalizacji stacji transformatorowej.
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:
a) 0% dla terenu oznaczonego jako wydzielenie wewnętrzne 06/1.1.ZP oraz 06/11.1.E,
b) 30% dla pozostałej części terenu elementarnego MN.06.
§ 20.
Ustalenia szczegółowe dla terenu MN.07.

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) na całym terenie obowiązuje lokalizacja funkcji mieszkaniowych:
a) z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej,
b) z parkingami dla samochodów osobowych,
c) z zielenią;
3) dopuszcza się:
a) dla zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się lokalizację w postaci budynków wolnostojących i bliźniaczych,
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b) lokalizację usług jako lokali wbudowanych, usytuowanych wyłącznie w parterach budynków, przy czym powierzchnia
użytkowa lokalu usługowego nie może przekroczyć 80m2,
c) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego zaspakajających specyficzne potrzeby mieszkaniowe jak: dom
dziecka, dom rencisty, klasztor;
4) wyklucza się:
a) lokalizację obiektów o dużym zatrudnieniu,
b) lokalizacje obiektów obsługi komunikacji.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników reklamowych: wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących i reklam wbudowanych;
2) wyklucza się stosowanie ogrodzeń w postaci prefabrykowanych przęseł betonowych.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) ustalenia dotyczące kształtowania zasobu zieleni:
a) obowiązuje zachowanie istniejącego wartościowego drzewostanu, dopuszcza się wyłącznie cięcia sanitarne i wycinkę
pojedynczych drzew, niezbędną dla realizacji celów publicznych,
b) zieleń projektowana: obowiązuje nasadzenie szpaleru drzew liściastych o jednolitym składzie gatunkowym wzdłuż ulicy
oznaczonej jako KD.04.D;
2) obowiązuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na obszarach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) teren elementarny MN.07 położony jest w strefie ochrony ekspozycji oznaczonej na rysunku planu,
2) w granicach strefy obowiązują ograniczenia gabarytów zabudowy jak w § 9 pkt.3.;
3) w granicach terenu elementarnego nie występują zabytki w rozumieniu przepisów odrębnych.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych: nie ustala się ustaleń szczegółowych.
6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się oznaczone na rysunku planu linie zabudowy:
a) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.04.D,
b) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.16.D,
c) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.03.D,
2) ustala się wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 0,25,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 60%;
3) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy:
a) ilość kondygnacji: maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne, w tym poddasze oraz maksymalnie 1 kondygnacja
podziemna,
b) wysokość zabudowy: wysokość najwyższego punktu głównej kalenicy dachu – max. 8,5m,
c) wysokość posadowienia parteru w stosunku do średniej rzędnej terenu wokół budynku maksymalnie: 0,8m,
d) elewacje: cegła licowa, okładziny ceramiczne klinkierowe, drewno, tynki,
e) kolorystyka elewacji: wyklucza się rażące i jaskrawe kolory, przy czym zaleca się odcienie jasnych beżów, szarości
oraz odcienie naturalnej ceramiki budowlanej,
f) kształt dachu: dachy dwu lub wielospadowe, główna kalenica dachu równoległa do frontu działki,
g) kąt nachylenia połaci dachowych: 18º-25º lub 35º-45º,
h) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ceramicznej, szarości i czerni,
4) dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy na granicy działek, które położone są prostopadle bądź w sposób zbliżony do
dróg dojazdowych.
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) ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia: 750m2,
b) szerokość frontów: dowolna,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: dowolny.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów do urządzania miejsc
przeznaczonych dla rekreacji mieszkańców;
2) W sąsiedztwie linii elektroenergetycznej SN 15 kV obowiązuje strefa ograniczeń dla wysokości zagospodarowania i
lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Szerokość strefy wynosi 14m, tj. po 7m na każdą stronę od osi
słupów. W strefie wysokość zagospodarowania i usytuowanie obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi należy uzgodnić z
właściwym gestorem sieci energetycznej średniego napięcia.
10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa komunikacyjna z ulicy oznaczonych w planie jako KD.03.D, KD.04.D, KD.16.D;
2) obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach działki;
3) obowiązuje zachowanie następujących wskaźników miejsc parkingowych:
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a) dla zabudowy mieszkaniowej 1 miejsce na 1 mieszkanie,
b) dla innych obiektów nie mniej niż 1 miejsce na 40m2 powierzchni użytkowej obiektu i 1 miejsce postojowe na trzech
zatrudnionych,
c) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie działki zwalnia się obiekty usług o powierzchni użytkowej do 50m2.
11. Infrastruktura techniczna
zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i rozbudowy,
zawartymi w rozdziale 2 § 13.
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 30% dla terenu elementarnego MN.07.
§ 21.
Ustalenia szczegółowe dla terenu MU.08.

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej;
2) na całym terenie obowiązuje lokalizacja funkcji mieszkaniowych i usługowych:
a) z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej,
b) z parkingami dla samochodów osobowych,
c) z zielenią;
3) dopuszcza się:
a) lokalizację usług jako samodzielnej funkcji,
b) dla zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się lokalizację w postaci budynków jednorodzinnych wolnostojących,
bliźniaczych,
c) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego zaspakajających specyficzne potrzeby mieszkaniowe jak: dom
dziecka, dom rencisty, klasztor,
d) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego związane ze świadczeniem usług turystyki w obiektach hotelarskich –
hotel, motel, pensjonat, dom wycieczkowy, dom wczasowy, schronisko młodzieżowe, schronisko turystyczne;
4) wyklucza się:
a) lokalizację obiektów o dużym zatrudnieniu,
b) lokalizacje obiektów obsługi komunikacji.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników reklamowych:
a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o powierzchni maksymalnej 3m2,
c) na całym terenie elementarnym obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących światło pulsujące mogące
zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpośrednim sąsiedztwie;
2) wyklucza się stosowanie ogrodzeń w postaci prefabrykowanych przęseł betonowych.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) ustalenia dotyczące kształtowania zasobu zieleni:
a) obowiązuje zachowanie istniejącego wartościowego drzewostanu, dopuszcza się wyłącznie cięcia sanitarne i wycinkę
pojedynczych drzew, niezbędną dla realizacji celów publicznych;
2) obowiązuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na obszarach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) teren elementarny MU.08 położony jest w strefie ochrony ekspozycji oznaczonej na rysunku planu;
2) w granicach strefy obowiązują ograniczenia gabarytów zabudowy jak w § 9 pkt.3;
3) w granicach terenu elementarnego nie występują zabytki w rozumieniu przepisów odrębnych.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych: nie ustala się ustaleń szczegółowych.
6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się oznaczone na rysunku planu linie zabudowy:
a) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.16.D,
b) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.01.D tj. ul. Piechowskiego,
c) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.03.D;
2) ustala się wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 0,4,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40%;
3) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy:
a) ilość kondygnacji: maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze oraz maksymalnie 1 kondygnacja
podziemna,
b) wysokość zabudowy: wysokość najwyższego punktu głównej kalenicy dachu – max. 8,5m,
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c) wysokość posadowienia parteru w stosunku do średniej rzędnej terenu wokół budynku maksymalnie: 0,8m,
d) elewacje: cegła licowa, okładziny ceramiczne klinkierowe, drewno, tynki,
e) kolorystyka elewacji: wyklucza się rażące i jaskrawe kolory, przy czym zaleca się odcienie jasnych beżów, szarości
oraz odcienie naturalnej ceramiki budowlanej,
f) kształt dachu: dachy dwu lub wielospadowe, główna kalenica dachu równoległa do frontu działki,
g) kąt nachylenia połaci dachowych: 18º-25º lub 35º-45º,
h) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ceramicznej, szarości i czerni,
i) powierzchnia zabudowy mieszkaniowej: maksymalnie 250m2,
4) dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy na granicy działek, które położone są prostopadle bądź w sposób zbliżony do
dróg dojazdowych.
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) ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia: 750m2,
b) szerokość frontów: dowolna,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: dowolny.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów do urządzania miejsc
przeznaczonych dla rekreacji mieszkańców;
2) część terenu elementarnego znajduje się w granicach strefy stanowiącej powierzchnie ograniczającą wysokość zabudowy
oraz sposobu zagospodarowania w obszarze podejścia do lądowania lotniska dla śmigłowców. W granicach powierzchni
ograniczającej obwiązują ustalenia ogólne z § 11 ust. 4, 5 i 6.
10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa komunikacyjna z ulic oznaczonych w planie jako KD.16.D, KD.03.D oraz KD.01.L tj. ul. Piechowskiego,
2) obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach działki;
3) obowiązuje zachowanie następujących wskaźników miejsc parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej 1 miejsce na 1 mieszkanie,
b) dla innych obiektów nie mniej niż 1 miejsce na 40m2 powierzchni użytkowej obiektu i 1 miejsce postojowe na trzech
zatrudnionych,
c) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie działki zwalnia się obiekty usług o powierzchni użytkowej do 50m2.
11. Infrastruktura techniczna
zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i rozbudowy,
zawartymi w rozdziale 2 § 13.
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 30% dla terenu elementarnego MU.08.
§ 22.
Ustalenia szczegółowe dla terenu MU.09.

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej;
2) na całym terenie obowiązuje lokalizacja funkcji mieszkaniowych i usługowych:
a) z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej,
b) z parkingami dla samochodów osobowych,
c) z zielenią;
3) dopuszcza się:
a) lokalizację usług jako samodzielnej funkcji,
b) dla zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się lokalizację w postaci budynków jednorodzinnych wolnostojących,
bliźniaczych i szeregowych,
c) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego zaspakajających specyficzne potrzeby mieszkaniowe jak: dom
dziecka, dom rencisty, klasztor,
d) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego związane ze świadczeniem usług turystyki w obiektach hotelarskich –
hotel, motel, pensjonat, dom wycieczkowy, dom wczasowy, schronisko młodzieżowe, schronisko turystyczne;
4) wyklucza się:
a) lokalizację obiektów o dużym zatrudnieniu,
b) lokalizacje obiektów obsługi komunikacji.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników reklamowych:
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a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o powierzchni maksymalnej 3m2,
c) na całym terenie elementarnym obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących światło pulsujące mogące
zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpośrednim sąsiedztwie;
2) wyklucza się stosowanie ogrodzeń w postaci prefabrykowanych przęseł betonowych.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) ustalenia dotyczące kształtowania zasobu zieleni:
a) obowiązuje zachowanie istniejącego wartościowego drzewostanu, dopuszcza się wyłącznie cięcia sanitarne i wycinkę
pojedynczych drzew, niezbędną dla realizacji celów publicznych;
2) obowiązuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na obszarach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) w granicach terenu elementarnego znajduje się oznaczony na rysunku planu obiekt będący w ewidencji Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, dla którego obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 9 pkt.2
2) teren elementarny MU.09 położony jest w strefie ochrony ekspozycji oznaczonej na rysunku planu;
3) w granicach strefy obowiązują ograniczenia gabarytów zabudowy jak w § 9 pkt.3.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych: nie ustala się ustaleń szczegółowych.
6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się oznaczone na rysunku planu linie zabudowy:
a) obowiązującą w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.01.L tj. ul. Piechowskiego,
b) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.08.D,
c) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.03.D,
d) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej dojazdu oznaczonej jako 09/10.1.KX;
2) ustala się wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 0,4,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40%;
3) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy:
a) ilość kondygnacji: maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze oraz maksymalnie 1 kondygnacja
podziemna,
b) wysokość zabudowy: wysokość najwyższego punktu głównej kalenicy dachu – max. 8,5m,
c) wysokość posadowienia parteru w stosunku do średniej rzędnej terenu wokół budynku maksymalnie: 0,8m,
d) elewacje: cegła licowa, okładziny ceramiczne klinkierowe, drewno, tynki,
e) kolorystyka elewacji: wyklucza się rażące i jaskrawe kolory, przy czym zaleca się odcienie jasnych beżów, szarości
oraz odcienie naturalnej ceramiki budowlanej,
f) kształt dachu: dachy dwu lub wielospadowe, główna kalenica dachu równoległa do frontu działki,
g) kąt nachylenia połaci dachowych: 18º-25º lub 35º-45º,
h) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ceramicznej, szarości i czerni,
i) powierzchnia zabudowy mieszkaniowej: maksymalnie 250m2,
4) dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy na granicy działek, które położone są prostopadle bądź w sposób zbliżony do
dróg dojazdowych.
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) ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia: 750m2,
b) szerokość frontów: dowolna,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: dowolny.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów do urządzania miejsc
przeznaczonych dla rekreacji mieszkańców;
2) część terenu elementarnego znajduje się w granicach strefy stanowiącej powierzchnie ograniczającą wysokość zabudowy
oraz sposobu zagospodarowania w obszarze podejścia do lądowania lotniska dla śmigłowców. W granicach powierzchni
ograniczającej obwiązują ustalenia ogólne z § 11 ust. 4, 5 i 6.
10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa komunikacyjna z:
a) ulic oznaczonych w planie jako KD.08.D, KD.03.D oraz KD.01.L tj. ul. Piechowskiego,
b) dojazdu, oznaczonego w planie jako wydzielenie wewnętrzne 09/10.1.KX;
2) dla wewnętrznego układu komunikacyjnego rezerwuje się teren 09/10.1.KX, urządzony jako ciąg pieszo jezdny będący
jednocześnie dojazdem do budynków:
a) w liniach rozgraniczających o szerokości 10m,
b) zakończony placem do zawracania samochodów o wymiarach zgodnie z rysunkiem planu;
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3) rezerwuje się teren oznaczony jako wydzielenie wewnętrzne 09/10.2.KP dla ciągu pieszego o szerokości w istniejących
linach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
4) obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach działki;
5) obowiązuje zachowanie następujących wskaźników miejsc parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej 1 miejsce na 1 mieszkanie,
b) dla innych obiektów nie mniej niż 1 miejsce na 40m2 powierzchni użytkowej obiektu i 1 miejsce postojowe na trzech
zatrudnionych,
c) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie działki zwalnia się obiekty usług o powierzchni użytkowej do 50m2.
11. Infrastruktura techniczna
zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i rozbudowy,
zawartymi w rozdziale 2 § 13.
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 30% dla terenu elementarnego MU.09.
§ 23.
Ustalenia szczegółowe dla terenu MW.10.

1. Przeznaczenie terenu:
1tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) na całym terenie obowiązuje lokalizacja funkcji mieszkaniowych:
a) z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej,
b) z parkingami dla samochodów osobowych,
c) z zielenią;
3) dopuszcza się:
a) w zabudowie mieszkaniowej przeznaczenie pomieszczeń na lokale użytkowe dopuszcza się w poziomie parteru oraz
pod warunkiem zapewnienia bezpośredniego wejścia (dojścia) od ulic i placów ogólnodostępnych i niezależnego od
wejścia (dojścia), z którego korzystają mieszkańcy budynku,
b) na terenie dopuszcza się lokalizację zagospodarowania integralnie związanego z funkcjonowaniem podstawowego
przeznaczenia terenu tj. placów zabaw i gier oraz urządzeń sportowych, placów gospodarczych, obiektów związanych z
infrastrukturą techniczną;
4) wyklucza się:
a) lokalizację obiektów o dużym zatrudnieniu,
b) lokalizacje obiektów obsługi komunikacji.
5) rezerwacja terenu: oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 10/1.1.UU dla lokalizacji usług jako
samodzielnej funkcji.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników reklamowych:
a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o maksymalnej powierzchni 3,0m2;
c) na całym terenie elementarnym obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących światło pulsujące mogące
zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpośrednim sąsiedztwie;
2) wyklucza się stosowanie ogrodzeń w postaci prefabrykowanych przęseł betonowych.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) ustalenia dotyczące kształtowania zasobu zieleni:
a) obowiązuje zachowanie istniejącego wartościowego drzewostanu, dopuszcza się wyłącznie cięcia sanitarne i wycinkę
pojedynczych drzew, niezbędną dla realizacji celów publicznych;
2) obowiązuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na obszarach zabudowy mieszkaniowej z usługami
rzemieślniczymi.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) teren elementarny MW.10 położony jest w strefie ochrony ekspozycji oznaczonej na rysunku planu;
2) w granicach strefy obowiązują ograniczenia gabarytów zabudowy jak w § 9 pkt.3;
3) w granicach terenu elementarnego nie występują zabytki w rozumieniu przepisów odrębnych.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych: nie ustala się ustaleń szczegółowych.
6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące linie zabudowy oznaczone na rysunku planu:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6m od linii rozgraniczających ulicy oznaczonej jako KD.13.D,
b) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6m od linii rozgraniczających ulicy oznaczonej jako KD.15.D;
2) ustala się wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 0,4,
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b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40%;
3) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy:
a) ilość kondygnacji: maksymalnie cztery kondygnacje nadziemne, w tym poddasze dla zabudowy mieszkaniowej,
b) wysokość zabudowy: maksymalnie 12m, a dla wydzielenia wewnętrznego 10/1.1.UU maksymalnie 7,5m,
c) wysokość posadowienia parteru w stosunku do średniej rzędnej terenu wokół budynku maksymalnie: 0,8m,
d) elewacje: cegła licowa, okładziny ceramiczne klinkierowe, drewno, tynki,
e) kolorystyka elewacji: wyklucza się rażące i jaskrawe kolory, przy czym zaleca się odcienie jasnych beżów, szarości
oraz odcienie naturalnej ceramiki budowlanej,
f) kształt dachu: dowolny,
g) kąt nachylenia połaci dachowych: maksymalnie 35º,
h) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ceramicznej, szarości i czerni.
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) ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia: 1000 m2,
b) szerokość nowo wydzielanych frontów działek: dowolnie,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: dowolny;
2) dopuszcza się zmiany granic działek dla potrzeb uregulowania stanu prawnego gruntów jako terenów niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania istniejących budynków.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów do urządzania miejsc
przeznaczonych dla rekreacji mieszkańców;
2) w budynkach wielorodzinnych przeznaczanie pomieszczeń na lokale użytkowe dopuszcza się pod warunkiem zapewnienia
bezpośredniego wejścia (dojścia) od ulic i placów ogólnodostępnych i niezależnego od wejścia (dojścia), z którego korzystają
mieszkańcy budynku.
10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa komunikacyjna z ulicy Curie Skłodowskiej oraz oznaczonych w planie jako KD.13.D, KD.14.D, KD.15.D;
2) dopuszcza się lokalizacje miejsc parkingowych w liniach rozgraniczających ulic;
3) obowiązuje zachowanie następujących wskaźników miejsc parkingowych:
a) dla nowej zabudowy mieszkaniowej 1 miejsce na 1 mieszkanie,
b) dla innych obiektów nie mniej niż 1 miejsce na 40m2 powierzchni użytkowej obiektu i 1 miejsce postojowe na trzech
zatrudnionych,
c) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie działki zwalnia się obiekty usług o powierzchni użytkowej do 50m2.
11. Infrastruktura techniczna
zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i rozbudowy,
zawartymi w rozdziale 2 § 13.
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: nie ustala się stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenu elementarnego MW.10.
§ 24
Ustalenia szczegółowe dla terenu MW.11

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) na całym terenie obowiązuje lokalizacja funkcji mieszkaniowych:
a) z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej,
b) z parkingami dla samochodów osobowych,
c) z zielenią;
3) dopuszcza się:
a) lokalizację usług jako samodzielnej funkcji,
b) na terenie wydzielenia wewnętrznego 11/1.1.MN dla zabudowy mieszkaniowej obowiązuje lokalizacja zabudowy w
postaci budynków jednorodzinnych wolnostojących i bliźniaczych,
c) dla pozostałej części terenu elementarnego przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową dopuszcza się
przebudowę, rozbudowę i remontowanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej zgodnie z ustaleniami planu,
b) w zabudowie mieszkaniowej przeznaczenie pomieszczeń na lokale użytkowe dopuszcza się w poziomie parteru oraz
pod warunkiem zapewnienia bezpośredniego wejścia (dojścia) od ulic i placów ogólnodostępnych i niezależnego od
wejścia (dojścia), z którego korzystają mieszkańcy budynku,
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c) na terenie dopuszcza się lokalizację zagospodarowania integralnie związanego z funkcjonowaniem podstawowego
przeznaczenia terenu tj. placów zabaw i gier oraz urządzeń sportowych, placów gospodarczych, obiektów związanych z
infrastrukturą techniczną;
4) wyklucza się:
a) lokalizację obiektów o dużym zatrudnieniu,
b) lokalizacje obiektów obsługi komunikacji,
c) lokalizację nowej zabudowy jednorodzinnej poza terenem wydzielenia wewnętrznego oznaczonego jako 11/1.1.MN;
5) rezerwacja terenu:
a) oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 11/1.1.MN dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,
b) oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 11/1.2.P dla parkingu lub garażu zbiorczego.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników reklamowych:
a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o maksymalnej powierzchni 3,0m2 poza terenem wydzielenia
wewnętrznego 11/1.1.MN,
c) na całym terenie elementarnym obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących światło pulsujące mogące
zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpośrednim sąsiedztwie;
2) wyklucza się stosowanie ogrodzeń w postaci prefabrykowanych przęseł betonowych.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) ustalenia dotyczące kształtowania zasobu zieleni:
a) obowiązuje zachowanie istniejącego wartościowego drzewostanu, dopuszcza się wyłącznie cięcia sanitarne i wycinkę
pojedynczych drzew, niezbędną dla realizacji celów publicznych;
2) obowiązuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na obszarach zabudowy mieszkaniowej z usługami
rzemieślniczymi.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) teren elementarny MW.11 położony jest w strefie ochrony ekspozycji oznaczonej na rysunku planu;
2) w granicach strefy obowiązują ograniczenia gabarytów zabudowy jak w § 9 pkt.3;
3) w granicach terenu elementarnego nie występują zabytki w rozumieniu przepisów odrębnych.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych: nie ustala się ustaleń szczegółowych.
6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące linie zabudowy oznaczone na rysunku planu:
a) obowiązująca linia zabudowy w odległości 6m od linii rozgraniczających ulicy oznaczonej jako KD.12.D na odcinku
wydzielenia wewnętrznego 11/1.1.MN,
b) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy Marii Curii Skłodowskiej,
c) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6m od linii rozgraniczających ulicy oznaczonej jako KD.01.L,
d) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6m od linii rozgraniczających ulicy oznaczonej jako KD.12.D,
e) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6m od linii rozgraniczających ulicy oznaczonej jako KD.13.D,
f) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6m od linii rozgraniczających ulicy oznaczonej jako KD.14.D,
g) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6m od granicy terenu wydzielenia wewnętrznego 11/1.2.P,
h) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6m od linii rozgraniczających dojazdów oznaczonych jako 11/10.1.KX
oraz 11/10.2.KX;
2) ustala się wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu dla wydzielenia wewnętrznego 11/1.1.MN:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 0,25,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 60%;
3) ustala się wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu dla pozostałej części terenu elementarnego:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 0,4,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40%;
4) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy dla wydzielenia wewnętrznego 11/1.1.MN:
a) ilość kondygnacji: maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze oraz maksymalnie 1 kondygnacja
podziemna,
b) wysokość zabudowy: wysokość najwyższego punktu głównej kalenicy dachu – max. 8,5m,
c) wysokość posadowienia parteru w stosunku do średniej rzędnej terenu wokół budynku maksymalnie: 0,8m,
d) elewacje: cegła licowa, okładziny ceramiczne klinkierowe, drewno, tynki,
e) kolorystyka elewacji: wyklucza się rażące i jaskrawe kolory, przy czym zaleca się odcienie jasnych beżów, szarości
oraz odcienie naturalnej ceramiki budowlanej,
f) kształt dachu: dachy dwu lub wielospadowe, główna kalenica dachu równoległa do frontu działki,
g) kąt nachylenia połaci dachowych: 18º-25º lub 35º-45º,
h) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ceramicznej, szarości i czerni,
i) powierzchnia zabudowy mieszkaniowej: maksymalnie 150m2,
4) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy dla wydzielenia 11/1.2.P dla garażu zbiorczego:
24

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI OSIEDLA KOŚCIERZYNA ZACHÓD
W KOŚCIERZYNIE

a) ilość kondygnacji: maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne,
b) wysokość zabudowy: maksymalnie 5,5m,
c) elewacje: cegła licowa, okładziny ceramiczne klinkierowe, drewno, tynki,
d) kolorystyka elewacji: wyklucza się rażące i jaskrawe kolory, przy czym zaleca się odcienie jasnych beżów, szarości
oraz odcienie naturalnej ceramiki budowlanej,
e) kształt dachu: dachy dwu lub wielospadowe,
f) kąt nachylenia połaci dachowych: 18º-25º,
g) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ceramicznej, szarości i czerni,
h) obowiązuje minimalnie 30 miejsc garażowych;
5) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy dla pozostałej części terenu elementarnego:
a) ilość kondygnacji: maksymalnie cztery kondygnacje nadziemne, w tym poddasze,
b) wysokość zabudowy: maksymalnie 12m,
c) wysokość posadowienia parteru w stosunku do średniej rzędnej terenu wokół budynku maksymalnie: 0,8m,
d) elewacje: cegła licowa, okładziny ceramiczne klinkierowe, drewno, tynki,
e) kolorystyka elewacji: wyklucza się rażące i jaskrawe kolory, przy czym zaleca się odcienie jasnych beżów, szarości
oraz odcienie naturalnej ceramiki budowlanej,
f) kształt dachu: dowolny,
g) kąt nachylenia połaci dachowych: maksymalnie 35º,
h) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ceramicznej, szarości i czerni.
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) ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia: 750m2 dla wydzielenia wewnętrznego 11/1.1.MN oraz 1000 m2 dla pozostałej części terenu
elementarnego,
b) szerokość nowo wydzielanych frontów działek: dowolnie,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: dowolny;
2) dopuszcza się zmiany granic działek dla potrzeb uregulowania stanu prawnego gruntów jako terenów niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania istniejących budynków.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów do urządzania miejsc
przeznaczonych dla rekreacji mieszkańców;
2) w budynkach wielorodzinnych przeznaczanie pomieszczeń na lokale użytkowe dopuszcza się pod warunkiem zapewnienia
bezpośredniego wejścia (dojścia) od ulic i placów ogólnodostępnych i niezależnego od wejścia (dojścia), z którego korzystają
mieszkańcy budynku.
10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa komunikacyjna z:
a) ulicy Curie Skłodowskiej oraz oznaczonych w planie jako KD.01.L, KD.12.D, KD.13.D, KD.14.D,
b) ciągów pieszo jezdnych, oznaczonych w planie jako 11/10.1.KX oraz 11/10.2.KX;
2) nowo projektowane zjazdy z ulicy Marii Curie Skłodowskiej dopuszcza się jedynie w sytuacji braku dostępu do innych dróg i
dojazdów;
3) dla wewnętrznego układu komunikacyjnego rezerwuje się tereny 11/10.1.KX oraz 11/10.2.KX, urządzone jako ciągi pieszo
jezdne będące jednocześnie dojazdami do budynków, w istniejących liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu;
4) dopuszcza się lokalizacje miejsc parkingowych w liniach rozgraniczających ulic oraz w granicach wydzielenia wewnętrznego
11/1.2.P rezerwowanego dla parkingu i garażu zbiorczego;
3) obowiązuje zachowanie następujących wskaźników miejsc parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej 1 miejsce na 1 mieszkanie,
b) dla innych obiektów nie mniej niż 1 miejsce na 40m2 powierzchni użytkowej obiektu i 1 miejsce postojowe na trzech
zatrudnionych,
c) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie działki zwalnia się obiekty usług o powierzchni użytkowej do 50m2.
11. Infrastruktura techniczna
zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i rozbudowy,
zawartymi w rozdziale 2 § 13;
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: 30% dla terenu oznaczonego jako wydzielenie wewnętrzne
11/1.1.MU, a nie ustala się dla pozostałej części terenu elementarnego MW.11.
§ 25
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Ustalenia szczegółowe dla terenu MW.12.
1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) na całym terenie obowiązuje lokalizacja funkcji mieszkaniowych:
a) z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej,
b) z parkingami dla samochodów osobowych,
c) z zielenią;
3) dopuszcza się:
a) lokalizację usług jako samodzielnej funkcji,
b) w zabudowie mieszkaniowej przeznaczenie pomieszczeń na lokale użytkowe dopuszcza się w poziomie parteru oraz
pod warunkiem zapewnienia bezpośredniego wejścia (dojścia) od ulic i placów ogólnodostępnych i niezależnego od
wejścia (dojścia), z którego korzystają mieszkańcy budynku,
c) na terenie dopuszcza się lokalizację zagospodarowania integralnie związanego z funkcjonowaniem podstawowego
przeznaczenia terenu tj. placów zabaw i gier oraz urządzeń sportowych, placów gospodarczych, obiektów związanych z
infrastrukturą techniczną;
4) wyklucza się:
a) lokalizację obiektów o dużym zatrudnieniu,
b) lokalizacje obiektów obsługi komunikacji.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników reklamowych:
a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o maksymalnej powierzchni 3,0m2,
c) na całym terenie elementarnym obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących światło pulsujące mogące
zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpośrednim sąsiedztwie;
2) wyklucza się stosowanie ogrodzeń w postaci prefabrykowanych przęseł betonowych.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) ustalenia dotyczące kształtowania zasobu zieleni:
a) obowiązuje zachowanie istniejącego wartościowego drzewostanu, dopuszcza się wyłącznie cięcia sanitarne i wycinkę
pojedynczych drzew, niezbędną dla realizacji celów publicznych;
2) obowiązuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na obszarach zabudowy mieszkaniowej z usługami
rzemieślniczymi.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) teren elementarny MW.12 położony jest w strefie ochrony ekspozycji oznaczonej na rysunku planu;
2) w granicach strefy obowiązują ograniczenia gabarytów zabudowy jak w § 9 pkt.3;
3) w granicach terenu elementarnego nie występują zabytki w rozumieniu przepisów odrębnych.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych: nie ustala się ustaleń szczegółowych.
6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące linie zabudowy oznaczone na rysunku planu:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6m od linii rozgraniczających ulicy oznaczonej jako KD.01.L tj. ulicy
Piechowskiego,
b) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6m od linii rozgraniczających ulicy oznaczonej jako KD.09.D,
c) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6m od linii rozgraniczających ulicy oznaczonej jako KD.12.D;
2) ustala się wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 0,4,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40%;
4) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy:
a) ilość kondygnacji: maksymalnie cztery kondygnacje nadziemne, w tym poddasze,
b) wysokość zabudowy: maksymalnie 12m,
c) wysokość posadowienia parteru w stosunku do średniej rzędnej terenu wokół budynku maksymalnie: 0,8m,
d) elewacje: cegła licowa, okładziny ceramiczne klinkierowe, drewno, tynki,
e) kolorystyka elewacji: wyklucza się rażące i jaskrawe kolory, przy czym zaleca się odcienie jasnych beżów, szarości
oraz odcienie naturalnej ceramiki budowlanej,
f) kształt dachu: dowolny,
g) kąt nachylenia połaci dachowych: maksymalnie 35º,
h) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ceramicznej, szarości i czerni.
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) ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia: 1000 m2,
b) szerokość nowo wydzielanych frontów działek: dowolnie,
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c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: dowolny;
2) dopuszcza się zmiany granic działek dla potrzeb uregulowania stanu prawnego gruntów jako terenów niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania istniejących budynków.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) część terenu elementarnego znajduje się w granicach strefy stanowiącej powierzchnie ograniczającą wysokość zabudowy
oraz sposobu zagospodarowania w obszarze podejścia do lądowania lotniska dla śmigłowców. W granicach powierzchni
ograniczającej obwiązują ustalenia ogólne z § 11 ust. 4, 5 i 6.
2) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów do urządzania miejsc
przeznaczonych dla rekreacji mieszkańców;
3) w budynkach wielorodzinnych przeznaczanie pomieszczeń na lokale użytkowe dopuszcza się pod warunkiem zapewnienia
bezpośredniego wejścia (dojścia) od ulic i placów ogólnodostępnych i niezależnego od wejścia (dojścia), z którego korzystają
mieszkańcy budynku;
10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa komunikacyjna z ulic oznaczonych w planie jako KD.01.L, KD.09.D, KD.12.D;
2) obowiązuje lokalizacje miejsc parkingowych w liniach rozgraniczających ulic, dopuszcza się wydzielenie nowych parkingów;
3) obowiązuje zachowanie następujących wskaźników miejsc parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej 1 miejsce na 1 mieszkanie,
b) dla innych obiektów nie mniej niż 1 miejsce na 40m2 powierzchni użytkowej obiektu i 1 miejsce postojowe na trzech
zatrudnionych,
c) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie działki zwalnia się obiekty usług o powierzchni użytkowej do 50m2.
11. Infrastruktura techniczna:
1) zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i
rozbudowy, zawartymi w rozdziale 2 § 13;
2) rezerwacja terenów dla lokalizacji sieci i urządzeń sieciowych: teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie
wewnętrzne 12/11.1.E rezerwuje się dla potrzeb stacji transformatorowej.
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: 30% dla terenu elementarnego MW.12.
§ 26.
Ustalenia szczegółowe dla terenu MW.13.

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) na całym terenie obowiązuje lokalizacja funkcji mieszkaniowych:
a) z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej,
b) z parkingami dla samochodów osobowych,
c) z zielenią;
3) dopuszcza się:
a) lokalizację usług jako samodzielnej funkcji,
b) w zabudowie mieszkaniowej przeznaczenie pomieszczeń na lokale użytkowe dopuszcza się w poziomie parteru oraz
pod warunkiem zapewnienia bezpośredniego wejścia (dojścia) od ulic i placów ogólnodostępnych i niezależnego od
wejścia (dojścia), z którego korzystają mieszkańcy budynku,
c) na terenie dopuszcza się lokalizację zagospodarowania integralnie związanego z funkcjonowaniem podstawowego
przeznaczenia terenu tj. placów zabaw i gier oraz urządzeń sportowych, placów gospodarczych, obiektów związanych z
infrastrukturą techniczną;
4) wyklucza się:
a) lokalizację obiektów o dużym zatrudnieniu,
b) lokalizacje obiektów obsługi komunikacji.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników reklamowych:
a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o maksymalnej powierzchni 3,0m2,
c) na całym terenie elementarnym obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących światło pulsujące mogące
zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpośrednim sąsiedztwie;
2) wyklucza się stosowanie ogrodzeń w postaci prefabrykowanych przęseł betonowych.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) ustalenia dotyczące kształtowania zasobu zieleni:
a) obowiązuje zachowanie istniejącego wartościowego drzewostanu, dopuszcza się wyłącznie cięcia sanitarne i wycinkę
pojedynczych drzew, niezbędną dla realizacji celów publicznych;
27

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI OSIEDLA KOŚCIERZYNA ZACHÓD
W KOŚCIERZYNIE

2) obowiązuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na obszarach zabudowy mieszkaniowej z usługami
rzemieślniczymi.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) teren elementarny MW.13 położony jest w strefie ochrony ekspozycji oznaczonej na rysunku planu;
2) w granicach strefy obowiązują ograniczenia gabarytów zabudowy jak w § 9 pkt.3;
3) w granicach terenu elementarnego nie występują zabytki w rozumieniu przepisów odrębnych.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych: nie ustala się ustaleń szczegółowych.
6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się następujące linie zabudowy oznaczone na rysunku planu:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6m od linii rozgraniczających ulicy oznaczonej jako KD.02.D,
b) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6m od linii rozgraniczających ulicy oznaczonej jako KD.09.D,
c) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6m od linii rozgraniczających ulicy oznaczonej jako KD.11.D,
d) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6m od linii rozgraniczających ulicy oznaczonej jako KD.12.D,
e) oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 0,4,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40%;
4) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
a) ilość kondygnacji: maksymalnie cztery kondygnacje nadziemne, w tym poddasze,
b) wysokość zabudowy: maksymalnie 12m,
c) wysokość zabudowy w granicach strefy stanowiącej powierzchnie ograniczającą wysokość zabudowy należy rozumieć
łącznie z wszelkimi elementami wykończeniowymi jak kominy, anteny itp.,
d) wysokość posadowienia parteru w stosunku do średniej rzędnej terenu wokół budynku maksymalnie: 0,8m,
e) elewacje: cegła licowa, okładziny ceramiczne klinkierowe, drewno, tynki,
f) kolorystyka elewacji: wyklucza się rażące i jaskrawe kolory, przy czym zaleca się odcienie jasnych beżów, szarości oraz
odcienie naturalnej ceramiki budowlanej,
g) kształt dachu: dowolny,
h) kąt nachylenia połaci dachowych: maksymalnie 35º,
i) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ceramicznej, szarości i czerni.
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) ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia: 1000 m2,
b) szerokość nowo wydzielanych frontów działek: dowolnie,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: dowolny;
2) dopuszcza się zmiany granic działek dla potrzeb uregulowania stanu prawnego gruntów jako terenów niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania istniejących budynków.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) część terenu elementarnego znajduje się w granicach strefy stanowiącej powierzchnie ograniczającą wysokość zabudowy
oraz sposobu zagospodarowania w obszarze podejścia do lądowania lotniska dla śmigłowców. W granicach powierzchni
ograniczającej obwiązują ustalenia ogólne z § 11 ust. 4, 5 i 6.
2) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów do urządzania miejsc
przeznaczonych dla rekreacji mieszkańców;
3) w budynkach wielorodzinnych przeznaczanie pomieszczeń na lokale użytkowe dopuszcza się pod warunkiem zapewnienia
bezpośredniego wejścia (dojścia) od ulic i placów ogólnodostępnych i niezależnego od wejścia (dojścia), z którego korzystają
mieszkańcy budynku.
10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa komunikacyjna z ulicy oznaczonych w planie jako KD.02.D, KD.09.D, KD.11.D, KD.12.D;
2) obowiązuje lokalizacje miejsc parkingowych w liniach rozgraniczających ulic, dopuszcza się wydzielenie nowych parkingów;
3) obowiązuje zachowanie następujących wskaźników miejsc parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej 1 miejsce na 1 mieszkanie,
b) dla innych obiektów nie mniej niż 1 miejsce na 40m2 powierzchni użytkowej obiektu i 1 miejsce postojowe na trzech
zatrudnionych,
c) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie działki zwalnia się obiekty usług o powierzchni użytkowej do 50m2.
11. Infrastruktura techniczna:
1) zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i
rozbudowy, zawartymi w rozdziale 2 § 13;
2) rezerwacja terenów dla lokalizacji sieci i urządzeń sieciowych: teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie
wewnętrzne 13/11.1.E rezerwuje się dla potrzeb lokalizacji stacji transformatorowej.
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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: 30% dla terenu elementarnego MW.13.
§27
Ustalenia szczegółowe dla terenu MN.14
1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) na całym terenie obowiązuje lokalizacja funkcji mieszkaniowych:
a) z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej,
b) z parkingami dla samochodów osobowych,
c) z zielenią;
3) dopuszcza się:
a) lokalizację usług jako lokali wbudowanych, usytuowanych wyłącznie w parterach budynków, przy czym powierzchnia
użytkowa lokalu usługowego nie może przekroczyć 80m2,
b) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego zaspakajających specyficzne potrzeby mieszkaniowe jak: dom
dziecka, dom rencisty, klasztor;
4) wyklucza się:
a) lokalizację obiektów o dużym zatrudnieniu,
b) lokalizacje obiektów obsługi komunikacji.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników reklamowych: wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących i reklam wbudowanych;
2) w miejscu oznaczonym odpowiednim symbolem na rysunku planu obowiązuje lokalizacja obiektu stanowiącego zamkniecie
kompozycyjne;
3) wyklucza się stosowanie ogrodzeń w postaci prefabrykowanych przęseł betonowych.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) ustalenia dotyczące kształtowania zasobu zieleni:
a) obowiązuje zachowanie istniejącego wartościowego drzewostanu, dopuszcza się wyłącznie cięcia sanitarne i wycinkę
pojedynczych drzew, niezbędną dla realizacji celów publicznych,
b) zieleń projektowana: obowiązuje nasadzenie szpaleru drzew liściastych o jednolitym składzie gatunkowym wzdłuż ulicy
oznaczonej jako KD.02.D;
2) obowiązuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na obszarach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) teren elementarny MN.14 położony jest w strefie ochrony ekspozycji oznaczonej na rysunku planu;
2) w granicach strefy obowiązują ograniczenia gabarytów zabudowy jak w § 9 pkt.3;
3) w granicach terenu elementarnego nie występują zabytki w rozumieniu przepisów odrębnych.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych: nie ustala się ustaleń szczegółowych.
6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się oznaczone na rysunku planu linie zabudowy:
a) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.02.D,
b) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.11.D;
2) ustala się wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 0,25,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 60%;
3) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy:
a) ilość kondygnacji: maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze oraz maksymalnie 1 kondygnacja
podziemna,
b) wysokość zabudowy: wysokość najwyższego punktu głównej kalenicy dachu – max. 8,5m,
c) wysokość posadowienia parteru w stosunku do średniej rzędnej terenu wokół budynku maksymalnie: 0,8m,
d) elewacje: cegła licowa, okładziny ceramiczne klinkierowe, drewno, tynki,
e) kolorystyka elewacji: wyklucza się rażące i jaskrawe kolory, przy czym zaleca się odcienie jasnych beżów, szarości
oraz odcienie naturalnej ceramiki budowlanej,
f) kształt dachu: dachy dwu lub wielospadowe, główna kalenica dachu równoległa do frontu działki,
g) kąt nachylenia połaci dachowych: 18º-25º lub 35º-45º,
h) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ceramicznej, szarości i czerni;
4) dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy na granicy działek, które położone są prostopadle bądź w sposób zbliżony do
dróg dojazdowych.

29

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI OSIEDLA KOŚCIERZYNA ZACHÓD
W KOŚCIERZYNIE

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) ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia: 750m2,
b) szerokość frontów: dowolna,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: dowolny.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) teren elementarny znajduje się w granicach strefy stanowiącej powierzchnie ograniczającą wysokość zabudowy oraz
sposobu zagospodarowania w obszarze podejścia do lądowania lotniska dla śmigłowców. W granicach powierzchni
ograniczającej obwiązują ustalenia ogólne z § 11 ust. 4, 5 i 6.
2) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów do urządzania miejsc
przeznaczonych dla rekreacji mieszkańców.
10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa komunikacyjna z:
a) ulicy oznaczonych w planie jako KD.02.D, KD.11.D,
b) ciągu pieszo jezdnego, oznaczonego w planie jako 14/10.1.KX;
2) dla wewnętrznego układu komunikacyjnego rezerwuje się teren 14/10.1.KX, urządzony jako ciąg pieszo jezdny będący
jednocześnie dojazdem do budynków:
a) w liniach rozgraniczających o szerokości 10m,
b) zakończony placem do zawracania samochodów o wymiarach 12,5x12,5m;
3) obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach działki;
4) obowiązuje zachowanie następujących wskaźników miejsc parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej 1 miejsce na 1 mieszkanie,
b) dla innych obiektów nie mniej niż 1 miejsce na 40m2 powierzchni użytkowej obiektu i 1 miejsce postojowe na trzech
zatrudnionych,
c) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie działki zwalnia się obiekty usług o powierzchni użytkowej do 50m2.
11. Infrastruktura techniczna:
zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i rozbudowy,
zawartymi w rozdziale 2 § 13.
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 30% dla terenu elementarnego MN.14.
§28
Ustalenia szczegółowe dla terenu MU.15

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej;
2) na całym terenie obowiązuje lokalizacja funkcji mieszkaniowych i usługowych:
a) z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej,
b) z parkingami dla samochodów osobowych,
c) z zielenią;
3) dopuszcza się:
a) lokalizację usług jako samodzielnej funkcji,
b) lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej w formie zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej,
c) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego zaspakajających specyficzne potrzeby mieszkaniowe jak: dom
dziecka, dom rencisty, klasztor,
d) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego związane ze świadczeniem usług turystyki w obiektach hotelarskich –
hotel, motel, pensjonat, dom wycieczkowy, dom wczasowy, schronisko młodzieżowe, schronisko turystyczne;
4) wyklucza się:
a) lokalizację obiektów o dużym zatrudnieniu,
b) lokalizacje obiektów obsługi komunikacji.
5) rezerwacja terenu: oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 15/1.1.P dla parkingu lub garażu
zbiorczego.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników reklamowych:
a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o maksymalnej powierzchni 3,0m2,

30

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI OSIEDLA KOŚCIERZYNA ZACHÓD
W KOŚCIERZYNIE

c) na całym terenie elementarnym obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących światło pulsujące mogące
zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpośrednim sąsiedztwie;
2) wyklucza się stosowanie ogrodzeń w postaci prefabrykowanych przęseł betonowych.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) ustalenia dotyczące kształtowania zasobu zieleni:
a) obowiązuje zachowanie istniejącego wartościowego drzewostanu, dopuszcza się wyłącznie cięcia sanitarne i wycinkę
pojedynczych drzew, niezbędną dla realizacji celów publicznych,
b) zieleń projektowana: obowiązuje nasadzenie szpaleru drzew liściastych o jednolitym składzie gatunkowym wzdłuż ulicy
oznaczonej jako KD.02.D;
2) obowiązuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na obszarach zabudowy mieszkaniowej z usługami
rzemieślniczymi.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) część terenu elementarnego MU.15 położona jest w strefie ochrony ekspozycji oznaczonej na rysunku planu;
2) w granicach strefy obowiązują ograniczenia gabarytów zabudowy jak w § 9 pkt.3;
3) w granicach terenu elementarnego nie występują zabytki w rozumieniu przepisów odrębnych.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych: nie ustaleń się ustaleń szczegółowych.
6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się oznaczone na rysunku planu linie zabudowy:
a) obowiązującą w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.12.D,
b) nieprzekraczalną w odległości 4m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.15.D tj. ul. Norwida,
c) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.02.D,
d) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.11.D,
e) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.14.D,
f) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej dojazdu oznaczonej jako 15/1.1.KX;
2) ustala się wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 0,4,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40%;
3) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy:
a) ilość kondygnacji: maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne, w tym poddasze oraz maksymalnie 1 kondygnacja
podziemna,
b) wysokość zabudowy: wysokość najwyższego punktu głównej kalenicy dachu – max. 12,0m,
c) wysokość posadowienia parteru w stosunku do średniej rzędnej terenu wokół budynku maksymalnie: 0,8m,
d) elewacje: cegła licowa, okładziny ceramiczne klinkierowe, drewno, tynki,
e) kolorystyka elewacji: wyklucza się rażące i jaskrawe kolory, przy czym zaleca się odcienie jasnych beżów, szarości
oraz odcienie naturalnej ceramiki budowlanej,
f) kształt dachu: dachy dwu lub wielospadowe, główna kalenica dachu równoległa do frontu działki,
g) kąt nachylenia połaci dachowych: 18º-25º lub 35º-45º,
h) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ceramicznej, szarości i czerni,
i) powierzchnia zabudowy mieszkaniowej: maksymalnie 250m2;
4) dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy na granicy działek, które położone są prostopadle bądź w sposób zbliżony do
dróg dojazdowych.
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) ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia: 750m2,
b) szerokość frontów: dowolna,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: dla terenów wzdłuż ul. Norwida należy utrzymać
tradycyjny kat granic działek zbliżony do 90 stopni, dla pozostałych terenów dowolny;
2) dopuszcza się zmiany granic działek dla potrzeb uregulowania stanu prawnego gruntów jako terenów niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania istniejących budynków.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) część terenu elementarnego znajduje się w granicach strefy stanowiącej powierzchnie ograniczającą wysokość zabudowy
oraz sposobu zagospodarowania w obszarze podejścia do lądowania lotniska dla śmigłowców. W granicach powierzchni
ograniczającej obwiązują ustalenia ogólne z § 11 ust. 4, 5 i 6.
2) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów do urządzania miejsc
przeznaczonych dla rekreacji mieszkańców.
10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa komunikacyjna z:
a) ulic oznaczonych w planie jako KD.02.D, KD.11.D, KD.12.D, KD.14.D, KD.15.D tj. ul. Norwida,
b) ciągu pieszo jezdnego, oznaczonego w planie jako 15/10.1.KX;
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2) zjazdy z ulicy oznaczonej jako KD.02.D dopuszcza się jedynie w sytuacji braku dostępu do innych dróg i dojazdów;
3) dla wewnętrznego układu komunikacyjnego rezerwuje się teren 15/10.1.KX, urządzony jako ciąg pieszo jezdny będący
jednocześnie dojazdem do budynków o szerokości w liniach rozgraniczających 10m zgodnie z rysunkiem planu;
4) obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach działki;
5) obowiązuje zachowanie następujących wskaźników miejsc parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej 1 miejsce na 1 mieszkanie,
b) dla innych obiektów nie mniej niż 1 miejsce na 40m2 powierzchni użytkowej obiektu i 1 miejsce postojowe na trzech
zatrudnionych,
c) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie działki zwalnia się obiekty usług o powierzchni użytkowej do 50m2.
11. Infrastruktura techniczna:
zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i rozbudowy,
zawartymi w rozdziale 2 § 13.
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 30% dla całego terenu elementarnego MU.15.
§29
Ustalenia szczegółowe dla terenu MU.16.

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej;
2) na całym terenie obowiązuje lokalizacja funkcji mieszkaniowych i usługowych:
a) z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej,
b) z parkingami dla samochodów osobowych,
c) z zielenią;
3) dopuszcza się:
a) lokalizację usług jako samodzielnej funkcji,
b) lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej w formie zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej;
b) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego zaspakajających specyficzne potrzeby mieszkaniowe jak: dom
dziecka, dom rencisty, klasztor,
c) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego związane ze świadczeniem usług turystyki w obiektach hotelarskich –
hotel, motel, pensjonat, dom wycieczkowy, dom wczasowy, schronisko młodzieżowe, schronisko turystyczne;
4) wyklucza się:
a) lokalizację obiektów o dużym zatrudnieniu,
b) lokalizacje obiektów obsługi komunikacji.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników reklamowych:
a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o maksymalnej powierzchni 3,0m2,
c) na całym terenie elementarnym obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących światło pulsujące mogące
zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpośrednim sąsiedztwie;
2) wyklucza się stosowanie ogrodzeń w postaci prefabrykowanych przęseł betonowych.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) ustalenia dotyczące kształtowania zasobu zieleni:
a) obowiązuje zachowanie istniejącego wartościowego drzewostanu, dopuszcza się wyłącznie cięcia sanitarne i wycinkę
pojedynczych drzew, niezbędną dla realizacji celów publicznych;
2) obowiązuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na obszarach zabudowy mieszkaniowej z usługami
rzemieślniczymi.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) część terenu elementarnego MU.16 położona jest w strefie ochrony ekspozycji oznaczonej na rysunku planu;
2) w granicach strefy obowiązują ograniczenia gabarytów zabudowy jak w § 9 pkt.3;
3) w granicach terenu elementarnego nie występują zabytki w rozumieniu przepisów odrębnych.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych: nie ustaleń się ustaleń szczegółowych.
6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się oznaczone na rysunku planu linie zabudowy:
a) nieprzekraczalną w odległości 4m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.15.D tj. ul. Norwida,
b) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.02.D;
2) ustala się wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 0,4,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40%;
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3) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy:
a) ilość kondygnacji: maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne, w tym poddasze oraz maksymalnie 1 kondygnacja
podziemna,
b) wysokość zabudowy: wysokość najwyższego punktu głównej kalenicy dachu – max. 12,0m,
c) wysokość posadowienia parteru w stosunku do średniej rzędnej terenu wokół budynku maksymalnie: 0,8m,
d) elewacje: cegła licowa, okładziny ceramiczne klinkierowe, drewno, tynki,
e) kolorystyka elewacji: wyklucza się rażące i jaskrawe kolory, przy czym zaleca się odcienie jasnych beżów, szarości
oraz odcienie naturalnej ceramiki budowlanej,
f) kształt dachu: dachy dwu lub wielospadowe, główna kalenica dachu równoległa do frontu działki,
g) kąt nachylenia połaci dachowych: 18º-25º lub 35º-45º,
h) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ceramicznej, szarości i czerni,
i) powierzchnia zabudowy mieszkaniowej: maksymalnie 250m2;
4) dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy na granicy działek, które położone są prostopadle bądź w sposób zbliżony do
dróg dojazdowych.
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) ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia: 750m2,
b) szerokość frontów: dowolna,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: dla terenów wzdłuż ul. Norwida należy utrzymać
tradycyjny kat granic działek zbliżony do 90 stopni, dla pozostałych terenów dowolny;
2) dopuszcza się zmiany granic działek dla potrzeb uregulowania stanu prawnego gruntów jako terenów niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania istniejących budynków.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów do urządzania miejsc
przeznaczonych dla rekreacji mieszkańców;
10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa komunikacyjna z ulic oznaczonych w planie jako KD.02.D, oraz KD.15.D tj. ul. Norwida;
2) obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach działki;
3) obowiązuje zachowanie następujących wskaźników miejsc parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej 1 miejsce na 1 mieszkanie,
b) dla innych obiektów nie mniej niż 1 miejsce na 40m2 powierzchni użytkowej obiektu i 1 miejsce postojowe na trzech
zatrudnionych,
c) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie działki zwalnia się obiekty usług o powierzchni użytkowej do 50m2.
11. Infrastruktura techniczna:
zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i rozbudowy,
zawartymi w rozdziale 2 § 13.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów:
1) 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 30% dla terenu elementarnego MU.16.
§ 30.
Ustalenia szczegółowe dla terenu MU.17.

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej;
2) na całym terenie obowiązuje lokalizacja funkcji mieszkaniowych i usługowych:
a) z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej,
b) z parkingami dla samochodów osobowych,
c) z zielenią;
3) dopuszcza się:
a) lokalizację usług jako samodzielnej funkcji,
b) dla zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się lokalizację w postaci budynków jednorodzinnych wolnostojących,
bliźniaczych,
c) dla zabudowy mieszkaniowej lokalizację maksymalnie do czterech mieszkań w jednym budynku,
d) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego zaspakajających specyficzne potrzeby mieszkaniowe jak: dom
dziecka, dom rencisty, klasztor,
e) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego związane ze świadczeniem usług turystyki w obiektach hotelarskich –
hotel, motel, pensjonat, dom wycieczkowy, dom wczasowy, schronisko młodzieżowe, schronisko turystyczne;
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4) wyklucza się:
a) lokalizację obiektów o dużym zatrudnieniu,
b) lokalizacje obiektów obsługi komunikacji.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników reklamowych:
a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o powierzchni maksymalnej 3m2,
c) na całym terenie elementarnym obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących światło pulsujące mogące
zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpośrednim sąsiedztwie;
2) wyklucza się stosowanie ogrodzeń w postaci prefabrykowanych przęseł betonowych.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) ustalenia dotyczące kształtowania zasobu zieleni:
a) obowiązuje zachowanie istniejącego wartościowego drzewostanu, dopuszcza się wyłącznie cięcia sanitarne i wycinkę
pojedynczych drzew, niezbędną dla realizacji celów publicznych;
2) obowiązuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na obszarach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) teren elementarny MU.17 położony jest w strefie ochrony ekspozycji oznaczonej na rysunku planu;
2) w granicach strefy obowiązują ograniczenia gabarytów zabudowy jak w § 9 pkt.3;
3) w granicach terenu elementarnego nie występują zabytki w rozumieniu przepisów odrębnych.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych: nie ustala się ustaleń szczegółowych.
6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się oznaczone na rysunku planu linie zabudowy:
a) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.02.D,
b) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.10.D,
c) nieprzekraczalną w odległości 6m od granicy z terenem US.18;
2) ustala się wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 0,25,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 60%;
3) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy:
a) ilość kondygnacji: maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze oraz maksymalnie 1 kondygnacja
podziemna,
b) wysokość zabudowy: wysokość najwyższego punktu głównej kalenicy dachu – max. 8,5m,
c) wysokość posadowienia parteru w stosunku do średniej rzędnej terenu wokół budynku maksymalnie: 0,8m,
d) elewacje: cegła licowa, okładziny ceramiczne klinkierowe, drewno, tynki,
e) kolorystyka elewacji: wyklucza się rażące i jaskrawe kolory, przy czym zaleca się odcienie jasnych beżów, szarości
oraz odcienie naturalnej ceramiki budowlanej,
f) kształt dachu: dachy dwu lub wielospadowe, główna kalenica dachu równoległa do frontu działki,
g) kąt nachylenia połaci dachowych: 18º-25º lub 35º-45º,
h) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ceramicznej, szarości i czerni;
4) dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy na granicy działek, które położone są prostopadle bądź w sposób zbliżony do
dróg dojazdowych.
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) ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia: 750m2,
b) szerokość frontów: dowolna,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: dowolny.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) teren elementarny znajduje się w granicach strefy stanowiącej powierzchnie ograniczającą wysokość zabudowy oraz
sposobu zagospodarowania w obszarze podejścia do lądowania lotniska dla śmigłowców. W granicach powierzchni
ograniczającej obwiązują ustalenia ogólne z § 11 ust. 4, 5 i 6.
2) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów do urządzania miejsc
przeznaczonych dla rekreacji mieszkańców.
10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa komunikacyjna z ulicy oznaczonych w planie jako KD.02.D, KD.10.D,
2) obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach działki;
3) obowiązuje zachowanie następujących wskaźników miejsc parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej 1 miejsce na 1 mieszkanie,
b) dla innych obiektów nie mniej niż 1 miejsce na 40m2 powierzchni użytkowej obiektu i 1 miejsce postojowe na trzech
zatrudnionych,
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c) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie działki zwalnia się obiekty usług o powierzchni użytkowej do 50m2.
11. Infrastruktura techniczna:
zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i rozbudowy,
zawartymi w rozdziale 2 § 13.
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 30% dla terenu elementarnego MU.17.
§31.
Ustalenia szczegółowe dla terenu US.18

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny usług sportu i rekreacji;
2) na całym terenie obowiązuje lokalizacja funkcji usług sportu i rekreacji:
a) z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej,
b) z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych,
c) z zielenią;
3) dopuszcza się: lokalizację usług komercyjnych jak: handel, gastronomia, turystyka;
4) wyklucza się: lokalizacje obiektów obsługi komunikacji;
5) rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 18/1.1.ZP dla zieleni parkowej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników reklamowych: wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących i reklam wbudowanych;
2) zieleń projektowana:
a) obowiązuje nasadzenia zieleni w formie zwartych grup drzew i krzewów, gatunków odpowiednich geograficznie i
siedliskowo terenu wydzielenia wewnętrznego 18/1.1.ZP;
3) dopuszcza się w granicach wydzielania wewnętrznego 18/1.1.ZP lokalizację sztucznego zbiornika wodnego (stawu);
4) w miejscu oznaczonym odpowiednim symbolem na rysunku planu obowiązuje lokalizacja obiektu stanowiącego zamkniecie
kompozycyjne.
5) wyklucza się stosowanie ogrodzeń w postaci prefabrykowanych przęseł betonowych.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) ustalenia dotyczące kształtowania zasobu zieleni:
a) obowiązuje zachowanie istniejącego wartościowego drzewostanu, dopuszcza się wyłącznie cięcia sanitarne i wycinkę
drzew, niezbędną dla realizacji celów publicznych;
2) obowiązuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na obszarach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: w granicach terenu
elementarnego nie występują zabytki w rozumieniu przepisów odrębnych.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych:
1) dla terenu wydzielenia 18/1.1.ZP ustala się:
a) opracowanie aranżacji według jednolitej koncepcji architektonicznej, realizującej politykę przestrzenna miasta w
zakresie kształtowania zagospodarowania o wysokich walorach estetycznych z małą architekturą, zielenią i jednolitym
oświetleniem,
b) dopuszczenie lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych związanych z wypoczynkiem i rekreacja mieszkańców,
c) zakaz lokalizacji nowych linii napowietrznych.
6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się oznaczoną na rysunku planu linie zabudowy:
a) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.02.D ,
b) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.10.D,
c) nieprzekraczalną w odległości 6m od terenu wydzielenia wewnętrznego 18/1.1.ZP;
2) ustala się wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu dla wydzielenia wewnętrznego 18/6.1 i 18/6.2:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 0,15,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 60%;
3) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy:
a) ilość kondygnacji: maksymalnie jedna kondygnacje nadziemna,
b) wysokość zabudowy: maksymalnie 5,5m,
c) elewacje: cegła licowa, okładziny ceramiczne klinkierowe, drewno, tynki,
d) kolorystyka elewacji: wyklucza się rażące i jaskrawe kolory,
e) kształt dachu: dachy dwu lub wielospadowe, główna kalenica dachu równoległa do frontu działki,
f) kąt nachylenia połaci dachowych: 18º-25º,
g) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ceramicznej, szarości i czerni;
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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:
dopuszcza się zmiany granic działek dla potrzeb uregulowania stanu prawnego gruntów jako terenów niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania planowanej zabudowy.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) dla wydzielenia wewnętrznego oznaczonego jako 18/1.1.ZP obowiązuje zakaz zabudowy;
2) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów do urządzania miejsc
przeznaczonych dla rekreacji mieszkańców;
3) ustalenia dotyczące dostępności terenu: obowiązuje zachowanie dostępu ogólnego na terenie wydzielenia wewnętrznego
oznaczonego na rysunku planu jako 18/1.1.ZP,
4) część terenu elementarnego znajduje się w granicach strefy stanowiącej powierzchnie ograniczającą wysokość zabudowy
oraz sposobu zagospodarowania w obszarze podejścia do lądowania lotniska dla śmigłowców. W granicach powierzchni
ograniczającej obwiązują ustalenia ogólne z § 11 ust. 4, 5 i 6.
10. Obsługa komunikacyjna:
1) obsługa komunikacyjna z:
a) ulicy oznaczonych w planie jako KD.02.D, KD.10.D;
2) obowiązuje zachowanie następujących wskaźników miejsc parkingowych:
a) nie mniej niż 1 miejsce na 40m2 powierzchni użytkowej obiektu i 1 miejsce postojowe na pieciu zatrudnionych,
b) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie działki zwalnia się obiekty usług o powierzchni użytkowej do 50m2.
11. Infrastruktura techniczna:
zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i rozbudowy,
zawartymi w rozdziale 2 § 13.
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 30% dla terenu elementarnego US.18.
§32.
Ustalenia szczegółowe dla terenu MU.19.

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej;
2) na całym terenie obowiązuje lokalizacja funkcji mieszkaniowych i usługowych:
a) z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej,
b) z parkingami dla samochodów osobowych,
c) z zielenią;
3) dopuszcza się:
a) lokalizację usług jako samodzielnej funkcji,
b) dla zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się lokalizację w postaci budynków jednorodzinnych wolnostojących i
bliźniaczych,
c) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego zaspakajających specyficzne potrzeby mieszkaniowe jak: dom
dziecka, dom rencisty, klasztor,
d) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego związane ze świadczeniem usług turystyki w obiektach hotelarskich –
hotel, motel, pensjonat, dom wycieczkowy, dom wczasowy, schronisko młodzieżowe, schronisko turystyczne;
4) wyklucza się:
a) lokalizację obiektów o dużym zatrudnieniu,
b) lokalizacje obiektów obsługi komunikacji.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników reklamowych:
a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o powierzchni maksymalnej 3m2,
c) na całym terenie elementarnym obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących światło pulsujące mogące
zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpośrednim sąsiedztwie;
2) wyklucza się stosowanie ogrodzeń w postaci prefabrykowanych przęseł betonowych.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) ustalenia dotyczące kształtowania zasobu zieleni:
a) obowiązuje zachowanie istniejącego wartościowego drzewostanu, dopuszcza się wyłącznie cięcia sanitarne i wycinkę
pojedynczych drzew, niezbędną dla realizacji celów publicznych;
2) obowiązuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na obszarach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
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1) teren elementarny MU.19 położony jest w strefie ochrony ekspozycji oznaczonej na rysunku planu;
2) w granicach strefy obowiązują ograniczenia gabarytów zabudowy jak w § 9 pkt.3;
3) w granicach terenu elementarnego nie występują zabytki w rozumieniu przepisów odrębnych.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych: nie ustala się ustaleń szczegółowych.
6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się oznaczone na rysunku planu linie zabudowy:
a) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.02.D,
b) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.10.D,
c) nieprzekraczalną w odległości 6m oraz 20m od linii rozgraniczającej dojazdu oznaczonego jako 19/10.1.KX,
2) ustala się wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 0,25,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 60%;
3) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy:
a) ilość kondygnacji: maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze oraz maksymalnie 1 kondygnacja
podziemna,
b) wysokość zabudowy: wysokość najwyższego punktu głównej kalenicy dachu – max. 7m,
c) wysokość zabudowy w granicach strefy stanowiącej powierzchnie ograniczającą wysokość zabudowy należy rozumieć
łącznie z wszelkimi elementami wykończeniowymi jak kominy, anteny itp.
d) wysokość posadowienia parteru w stosunku do średniej rzędnej terenu wokół budynku maksymalnie: 0,8m,
e) elewacje: cegła licowa, okładziny ceramiczne klinkierowe, drewno, tynki,
f) kolorystyka elewacji: wyklucza się rażące i jaskrawe kolory, przy czym zaleca się odcienie jasnych beżów, szarości
oraz odcienie naturalnej ceramiki budowlanej,
g) kształt dachu: dachy dwu lub wielospadowe, główna kalenica dachu równoległa do frontu działki,
h) kąt nachylenia połaci dachowych: 18º-25º lub 35º-45º,
i) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ceramicznej,
j) powierzchnia zabudowy mieszkaniowej: maksymalnie 150m2;
4) dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy na granicy działek, które położone są prostopadle bądź w sposób zbliżony do
dróg dojazdowych.
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) ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia: 750m2,
b) szerokość frontów: dowolna,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: dowolny.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) teren elementarny znajduje się w granicach strefy stanowiącej powierzchnie ograniczającą wysokość zabudowy oraz
sposobu zagospodarowania w obszarze podejścia do lądowania lotniska dla śmigłowców. W granicach powierzchni
ograniczającej obwiązują ustalenia ogólne z § 11 ust. 4, 5 i 6.
2) dla terenu wydzielenia wewnętrznego 19/9.1 położonego w granicach powierzchni ograniczającej w obszarze podejścia do
lądowania lotniska dla śmigłowców obowiązuje zakaz lokalizacji zielni wysokiej;
3) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów do urządzania miejsc
przeznaczonych dla rekreacji mieszkańców;
10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa komunikacyjna z:
a) ulicy oznaczonych w planie jako KD.02.D, KD.10.D,
b) ciągu pieszo jezdnego, oznaczonego w planie jako 19/10.1.KX;
2) dla wewnętrznego układu komunikacyjnego rezerwuje się tereny 19/10.1.KX urządzone jako ciągi pieszo jezdne będące
jednocześnie dojazdem do budynków o następujących parametrach:
a) szerokości 10m w liniach rozgraniczających,
3) obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach działki;
4) obowiązuje zachowanie następujących wskaźników miejsc parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej 1 miejsce na 1 mieszkanie,
b) dla innych obiektów nie mniej niż 1 miejsce na 40m2 powierzchni użytkowej obiektu i 1 miejsce postojowe na trzech
zatrudnionych,
c) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie działki zwalnia się obiekty usług o powierzchni użytkowej do 50m2.
11. Infrastruktura techniczna:
zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i rozbudowy,
zawartymi w rozdziale 2 § 13.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów:
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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 30% dla terenu elementarnego MU.19.
§33.
Ustalenia szczegółowe dla terenu MU.20.

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej;
2) na całym terenie obowiązuje lokalizacja funkcji mieszkaniowych i usługowej:
a) z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej,
b) z parkingami dla samochodów osobowych,
c) z zielenią;
3) dopuszcza się:
a) lokalizację usług jako samodzielnej funkcji,
b) dla zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się lokalizację w postaci budynków jednorodzinnych wolnostojących,
bliźniaczych i szeregowych,
c) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego zaspakajających specyficzne potrzeby mieszkaniowe jak: dom
dziecka, dom rencisty, klasztor,
d) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego związane ze świadczeniem usług turystyki w obiektach hotelarskich –
hotel, motel, pensjonat, dom wycieczkowy, dom wczasowy, schronisko młodzieżowe, schronisko turystyczne;
4) wyklucza się:
a) lokalizację obiektów o dużym zatrudnieniu,
b) lokalizacje obiektów obsługi komunikacji.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników reklamowych:
a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o powierzchni maksymalnej 3m2,
c) na całym terenie elementarnym obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących światło pulsujące mogące
zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpośrednim sąsiedztwie;
2) wyklucza się stosowanie ogrodzeń w postaci prefabrykowanych przęseł betonowych.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) ustalenia dotyczące kształtowania zasobu zieleni:
a) obowiązuje zachowanie istniejącego wartościowego drzewostanu, dopuszcza się wyłącznie cięcia sanitarne i wycinkę
pojedynczych drzew, niezbędną dla realizacji celów publicznych,
b) zieleń projektowana: obowiązuje nasadzenie szpaleru drzew liściastych o jednolitym składzie gatunkowym wzdłuż ulicy
oznaczonej jako KD.02.D;
2) obowiązuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na obszarach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) teren elementarny MU.20 położony jest w strefie ochrony ekspozycji oznaczonej na rysunku planu;
2) w granicach strefy obowiązują ograniczenia gabarytów zabudowy jak w § 9 pkt.3;
3) w granicach terenu elementarnego nie występują zabytki w rozumieniu przepisów odrębnych.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych: nie ustala się ustaleń szczegółowych.
6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się oznaczone na rysunku planu linie zabudowy:
a) obowiązującą w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy KD.01.L tj. ul. Piechowskiego,
b) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.02.D,
c) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.09.D,
d) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej dojazdów oznaczonych jako 20/10.1.KX;
2) ustala się wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 0,25,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 60%;
3) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy:
a) ilość kondygnacji: maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze oraz maksymalnie 1 kondygnacja
podziemna,
b) wysokość zabudowy: wysokość najwyższego punktu głównej kalenicy dachu – max. 8,5m,
c) wysokość posadowienia parteru w stosunku do średniej rzędnej terenu wokół budynku maksymalnie: 0,8m,
d) elewacje: cegła licowa, okładziny ceramiczne klinkierowe, drewno, tynki,
e) kolorystyka elewacji: wyklucza się rażące i jaskrawe kolory, przy czym zaleca się odcienie jasnych beżów, szarości
oraz odcienie naturalnej ceramiki budowlanej,
f) kształt dachu: dachy dwu lub wielospadowe, główna kalenica dachu równoległa do frontu działki,
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g) kąt nachylenia połaci dachowych: 18º-25º lub 35º-45º,
h) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ceramicznej, szarości i czerni;
4) dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy na granicy działek, które położone są prostopadle bądź w sposób zbliżony do
dróg dojazdowych.
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) ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia: 750m2,
b) szerokość frontów: dowolna,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: dowolny.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) część terenu elementarnego znajduje się w granicach strefy stanowiącej powierzchnie ograniczającą wysokość zabudowy
oraz sposobu zagospodarowania w obszarze podejścia do lądowania lotniska dla śmigłowców. W granicach powierzchni
ograniczającej obwiązują ustalenia ogólne z § 11 ust. 4, 5 i 6.
3) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów do urządzania miejsc
przeznaczonych dla rekreacji mieszkańców.
10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa komunikacyjna z:
a) ulic oznaczonych w planie jako KD.02.D, KD.09.D,
b) ciągu pieszo jezdnego, oznaczonego w planie jako 20/10.1.KX;
2) zjazdy z ulicy oznaczonej jako KD.01.L dopuszcza się jedynie w sytuacji braku dostępu do innych dróg i dojazdów;
3) dla wewnętrznego układu komunikacyjnego rezerwuje się teren 20/10.1.KX, urządzony jako ciąg pieszo jezdny będący
jednocześnie dojazdem do budynków o szerokości 10m w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
4) obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach działki;
5) obowiązuje zachowanie następujących wskaźników miejsc parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej 1 miejsce na 1 mieszkanie,
b) dla innych obiektów nie mniej niż 1 miejsce na 40m2 powierzchni użytkowej obiektu i 1 miejsce postojowe na trzech
zatrudnionych,
c) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie działki zwalnia się obiekty usług o powierzchni użytkowej do 50m2.
11. Infrastruktura techniczna:
zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i rozbudowy,
zawartymi w rozdziale 2 § 13.
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 30% dla terenu elementarnego MU.20.
§34.
Ustalenia szczegółowe dla terenu MN.21.

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;
2) na całym terenie obowiązuje lokalizacja funkcji mieszkaniowych:
a) z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej,
b) z parkingami dla samochodów osobowych,
c) z zielenią;
3) dopuszcza się:
a) lokalizację usług jako lokali wbudowanych, usytuowanych wyłącznie w parterach budynków, przy czym powierzchnia
użytkowa lokalu usługowego nie może przekroczyć 80m2,
b) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego zaspakajających specyficzne potrzeby mieszkaniowe jak: dom
dziecka, dom rencisty, klasztor;
4) wyklucza się:
a) lokalizację obiektów o dużym zatrudnieniu,
b) lokalizacje obiektów obsługi komunikacji.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników reklamowych: wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących i reklam wbudowanych;
2) dla terenu oznaczonego odpowiednio na rysunku planu obowiązuje lokalizacja zieleni w formie zwartych grup drzew i krzewów,
gatunków odpowiednich geograficznie i siedliskowo, zajmujących nie mniej niż 50% powierzchni tego terenu;
3) wyklucza się stosowanie ogrodzeń w postaci prefabrykowanych przęseł betonowych.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
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1) ustalenia dotyczące kształtowania zasobu zieleni:
a) obowiązuje zachowanie istniejącego wartościowego drzewostanu, dopuszcza się wyłącznie cięcia sanitarne i wycinkę
pojedynczych drzew, niezbędną dla realizacji celów publicznych;
2) obowiązuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na obszarach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) teren elementarny MN.21 położony jest w strefie ochrony ekspozycji oznaczonej na rysunku planu;
2) w granicach strefy obowiązują ograniczenia gabarytów zabudowy jak w § 9 pkt.3;
3) w granicach terenu elementarnego nie występują zabytki w rozumieniu przepisów odrębnych.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych: nie ustala się ustaleń szczegółowych.
6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się oznaczone na rysunku planu linie zabudowy:
a) obowiązującą w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.10.D ,
b) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.02.D,
c) nieprzekraczalną w odległości 12m od granicy lasu;
2) ustala się wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 0,25,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 60%;
3) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy:
a) ilość kondygnacji: maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze oraz maksymalnie 1 kondygnacja
podziemna,
b) wysokość zabudowy: wysokość najwyższego punktu głównej kalenicy dachu – max. 8,5m,
c) wysokość posadowienia parteru w stosunku do średniej rzędnej terenu wokół budynku maksymalnie: 0,8m,
d) elewacje: cegła licowa, okładziny ceramiczne klinkierowe, drewno, tynki,
e) kolorystyka elewacji: wyklucza się rażące i jaskrawe kolory, przy czym zaleca się odcienie jasnych beżów, szarości
oraz odcienie naturalnej ceramiki budowlanej,
f) kształt dachu: dachy dwu lub wielospadowe, główna kalenica dachu równoległa do frontu działki,
g) kąt nachylenia połaci dachowych: 18º-25º lub 35º-45º,
h) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ceramicznej, szarości i czerni,
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) ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia: 750m2,
b) szerokość frontów: dowolna,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: dowolny.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów do urządzania
miejsc
przeznaczonych dla rekreacji mieszkańców.
10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa komunikacyjna z ulic oznaczonych w planie jako KD.02.D, KD.10.D;
2) obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach działki;
3) obowiązuje zachowanie następujących wskaźników miejsc parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej 1 miejsce na 1 mieszkanie,
b) dla innych obiektów nie mniej niż 1 miejsce na 40m2 powierzchni użytkowej obiektu i 1 miejsce postojowe na trzech
zatrudnionych,
c) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie działki zwalnia się obiekty usług o powierzchni użytkowej do 50m2.
11. Infrastruktura techniczna:
zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i rozbudowy,
zawartymi w rozdziale 2 § 13.
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 30% dla terenu elementarnego MN.21.
§35.
Ustalenia szczegółowe dla terenu MU.22.

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej;
2) na całym terenie obowiązuje lokalizacja funkcji mieszkaniowych i usługowych:
a) z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej,
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b) z parkingami dla samochodów osobowych,
c) z zielenią;
3) dopuszcza się:
a) lokalizację usług jako samodzielnej funkcji,
b) lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej w formie zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej;
b) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego zaspakajających specyficzne potrzeby mieszkaniowe jak: dom
dziecka, dom rencisty, klasztor,
c) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego związane ze świadczeniem usług turystyki w obiektach hotelarskich –
hotel, motel, pensjonat, dom wycieczkowy, dom wczasowy, schronisko młodzieżowe, schronisko turystyczne;
4) wyklucza się:
a) lokalizację obiektów o dużym zatrudnieniu,
b) lokalizacje obiektów obsługi komunikacji.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników reklamowych:
a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o maksymalnej powierzchni 3,0m2,
c) na całym terenie elementarnym obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących światło pulsujące mogące
zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpośrednim sąsiedztwie;
2) dla terenu oznaczonego odpowiednio na rysunku planu obowiązuje lokalizacja zieleni w formie zwartych grup drzew i krzewów,
gatunków odpowiednich geograficznie i siedliskowo, zajmujących nie mniej niż 50% powierzchni tego terenu;
3) wyklucza się stosowanie ogrodzeń w postaci prefabrykowanych przęseł betonowych.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) ustalenia dotyczące kształtowania zasobu zieleni:
a) obowiązuje zachowanie istniejącego wartościowego drzewostanu, dopuszcza się wyłącznie cięcia sanitarne i wycinkę
pojedynczych drzew, niezbędną dla realizacji celów publicznych;
2) obowiązuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na obszarach zabudowy mieszkaniowej z usługami
rzemieślniczymi.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) część terenu elementarnego MU.22 położona jest w strefie ochrony ekspozycji oznaczonej na rysunku planu;
2) w granicach strefy obowiązują ograniczenia gabarytów zabudowy jak w § 9 pkt.3;
3) w granicach terenu elementarnego nie występują zabytki w rozumieniu przepisów odrębnych.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych: nie ustaleń się ustaleń szczegółowych.
6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się oznaczone na rysunku planu linie zabudowy:
a) obowiązującą w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.10.D,
b) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.02.D,
c) nieprzekraczalną w odległości 12m od granicy lasu,
d) nieprzekraczalną w odległości 12m od granicy z terenem elementarnym oznaczonym jako UZ.25,
e) nieprzekraczalną w odległości 10m od granicy z terenem elementarnym oznaczonym jako UU.23,
f) oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 0,25,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 60%;
3) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy:
a) ilość kondygnacji: maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze oraz maksymalnie 1 kondygnacja
podziemna,
b) wysokość zabudowy: wysokość najwyższego punktu głównej kalenicy dachu – max. 8,5m,
c) wysokość zabudowy w granicach strefy stanowiącej powierzchnie ograniczającą wysokość zabudowy należy rozumieć
łącznie z wszelkimi elementami wykończeniowymi jak kominy, anteny itp.,
d) wysokość posadowienia parteru w stosunku do średniej rzędnej terenu wokół budynku maksymalnie: 0,8m,
e) elewacje: cegła licowa, okładziny ceramiczne klinkierowe, drewno, tynki,
f) kolorystyka elewacji: wyklucza się rażące i jaskrawe kolory, przy czym zaleca się odcienie jasnych beżów, szarości
oraz odcienie naturalnej ceramiki budowlanej,
g) kształt dachu: dachy dwu lub wielospadowe, główna kalenica dachu równoległa do frontu działki,
h) kąt nachylenia połaci dachowych: 18º-25º lub 35º-45º,
i) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ceramicznej, szarości i czerni,
4) dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy na granicy działek, które położone są prostopadle bądź w sposób zbliżony do
dróg dojazdowych.
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:
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1) ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia: 750m2,
b) szerokość frontów: dowolna,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: dowolny;
2) dopuszcza się zmiany granic działek dla potrzeb uregulowania stanu prawnego gruntów jako terenów niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania istniejących budynków.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) teren elementarny znajduje się w granicach strefy stanowiącej powierzchnie ograniczającą wysokość zabudowy oraz
sposobu zagospodarowania w obszarze podejścia do lądowania lotniska dla śmigłowców. W granicach powierzchni
ograniczającej obwiązują ustalenia ogólne z § 11 ust. 4, 5 i 6.
2) dla terenu wydzielenia wewnętrznego 22/9.1 oraz 22/9.2 położonego w granicach powierzchni ograniczającej w obszarze
podejścia do lądowania lotniska dla śmigłowców obowiązuje zakaz lokalizacja zielni wysokiej;
3) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów do urządzania miejsc
przeznaczonych dla rekreacji mieszkańców.
10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa komunikacyjna z:
a) ulic oznaczonych w planie jako KD.02.D, KD.10.D,
b) ciągu pieszo jezdnego, oznaczonego w planie jako 22/10.1.KX;
2) dla wewnętrznego układu komunikacyjnego rezerwuje się teren 22/10.1.KX, urządzony jako ciąg pieszo jezdny będący
jednocześnie dojazdem do budynków:
a) w liniach rozgraniczających o szerokości 10m,
b) zakończony placem do zawracania samochodów o wymiarach 12,5x12,5m;
3) zjazdy z ulicy oznaczonej jako KD.02.D dopuszcza się jedynie w sytuacji braku dostępu do innych dróg i dojazdów;
4) obowiązuje lokalizacja rezerwowanego ciągu pieszego oznaczonego odpowiednim symbolem na rysunku planu o min.
szerokości 3m;
5) obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach działki;
6) obowiązuje zachowanie następujących wskaźników miejsc parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej 1 miejsce na 1 mieszkanie,
b) dla innych obiektów nie mniej niż 1 miejsce na 40m2 powierzchni użytkowej obiektu i 1 miejsce postojowe na trzech
zatrudnionych,
c) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie działki zwalnia się obiekty usług o powierzchni użytkowej do 50m2.
11. Infrastruktura techniczna:
zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i rozbudowy,
zawartymi w rozdziale 2 § 13.
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 30% dla terenu elementarnego MU.22.
§ 36.
Ustalenia szczegółowe dla terenu UU.23.

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy usługowej;
2) na całym terenie obowiązuje lokalizacja funkcji usługowych:
a) z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej,
b) z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych,
c) z zielenią;
3) dopuszcza się:
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jako uzupełnienie funkcji podstawowej, przy czym powierzchnia użytkowa lokalu
mieszkalnego nie może przekroczyć 150m2;
4) wyklucza się:
a) lokalizację obiektów o dużym zatrudnieniu,
b) lokalizacje obiektów obsługi komunikacji;
5) rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 23/1.1.ZP dla zieleni parkowej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników reklamowych:
a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o maksymalnej powierzchni 3,0m2,
c) na całym terenie elementarnym obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących światło pulsujące mogące
zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpośrednim sąsiedztwie;
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2) zieleń projektowana:
a) obowiązuje nasadzenie szpaleru drzew liściastych o jednolitym składzie gatunkowym wzdłuż ulicy oznaczonej jako
KD.02.D,
b) dla terenu oznaczonego odpowiednio na rysunku planu obowiązuje lokalizacja zieleni w formie zwartych grup drzew i
krzewów, gatunków odpowiednich geograficznie i siedliskowo, zajmujących nie mniej niż 50% powierzchni tego terenu;
3) dopuszcza się w granicach wydzielania wewnętrznego 23/1.1.ZP lokalizację sztucznego zbiornika wodnego (stawu);
4) wyklucza się stosowanie ogrodzeń w postaci prefabrykowanych przęseł betonowych.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) ustalenia dotyczące kształtowania zasobu zieleni:
a) obowiązuje zachowanie istniejącego wartościowego drzewostanu, dopuszcza się wyłącznie cięcia sanitarne i wycinkę
pojedynczych drzew, niezbędną dla realizacji celów publicznych;
2) obowiązuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na obszarach zabudowy mieszkaniowej z usługami
rzemieślniczymi.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) teren elementarny UU.23 położony jest w strefie ochrony ekspozycji oznaczonej na rysunku planu;
2) w granicach strefy obowiązują ograniczenia gabarytów zabudowy jak w § 9 pkt.3;
3) w granicach terenu elementarnego nie występują zabytki w rozumieniu przepisów odrębnych.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych:
1) dla terenu wydzielenia 23/1.1.ZP ustala się:
a) opracowanie aranżacji według jednolitej koncepcji architektonicznej, realizującej politykę przestrzenna miasta w
zakresie kształtowania zagospodarowania o wysokich walorach estetycznych z małą architekturą, zielenią i jednolitym
oświetleniem,
b) dopuszczenie lokalizację tymczasowych obiektów budowlanych związanych z wypoczynkiem i rekreacja mieszkańców,
c) zakaz lokalizacji nowych linii napowietrznych.
6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się oznaczoną na rysunku planu:
a) linie zabudowy nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.01.L tj. ul.
Piechowskiego,
b) linie zabudowy nieprzekraczalną w odległości 10m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.10.D,
c) nieprzekraczalną w odległości 12m od granicy z terenem elementarnym oznaczonym jako UZ.25,
d) nieprzekraczalną w odległości 10m od granicy z terenem wydzielenia wewnętrznego oznaczonego jako 23/1.1.ZP;
2) ustala się wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 0,5,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40%;
3) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy:
a) ilość kondygnacji: maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne, w tym poddasze oraz maksymalnie 1 kondygnacja
podziemna,
b) wysokość zabudowy: wysokość najwyższego punktu głównej kalenicy dachu – max. 10,0m,
c) wysokość zabudowy w granicach strefy stanowiącej powierzchnie ograniczającą wysokość zabudowy należy rozumieć
łącznie z wszelkimi elementami wykończeniowymi jak kominy, anteny itp.
d) wysokość posadowienia parteru w stosunku do średniej rzędnej terenu wokół budynku maksymalnie: 0,8m,
e) elewacje: cegła licowa, okładziny ceramiczne klinkierowe, drewno, tynki,
f) kolorystyka elewacji: wyklucza się rażące i jaskrawe kolory,
g) kształt dachu: dowolny,
h) kąt nachylenia połaci dachowych: maksymalnie 35º,
i) kolorystyka pokrycia dachu: dowolna.
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) ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia: 1000m2,
b) szerokość frontów: dowolna,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: dowolny.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) teren elementarny znajduje się w granicach strefy stanowiącej powierzchnie ograniczającą wysokość zabudowy oraz
sposobu zagospodarowania w obszarze podejścia do lądowania lotniska dla śmigłowców. W granicach powierzchni
ograniczającej obwiązują ustalenia ogólne z § 11 ust. 4, 5 i 6.
2) dla terenu wydzielenia wewnętrznego 23/9.1 położonego w granicach powierzchni ograniczającej w obszarze podejścia do
lądowania lotniska dla śmigłowców obowiązuje zakaz lokalizacja zielni wysokiej;
3) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów do urządzania miejsc
przeznaczonych dla rekreacji mieszkańców;
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4) ustalenia dotyczące dostępności terenu: obowiązuje zachowanie dostępu ogólnego lub publiczny na terenie wydzielenia
wewnętrznego oznaczonego na rysunku planu jako 23/1.1.ZP.
10. Obsługa komunikacyjna:
1) obsługa komunikacyjna z ulic oznaczonych w planie jako KD.01.L, KD.02.D;
2) obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach działki;
3) obowiązuje zachowanie następujących wskaźników miejsc parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej 1 miejsce na 1 mieszkanie,
b) dla innych obiektów nie mniej niż 1 miejsce na 40m2 powierzchni użytkowej obiektu i 1 miejsce postojowe na pięciu
zatrudnionych,
c) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie działki zwalnia się obiekty usług o powierzchni użytkowej do 50m2.
11. Infrastruktura techniczna:
zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i rozbudowy,
zawartymi w rozdziale 2 § 13.
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 30% dla terenu elementarnego UU.23.
§37.
Ustalenia szczegółowe dla terenu MU.24.

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej;
2) na całym terenie obowiązuje lokalizacja funkcji mieszkaniowych i usługowych:
a) z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej,
b) z parkingami dla samochodów osobowych,
c) z zielenią;
3) dopuszcza się:
a) lokalizację usług jako samodzielnej funkcji,
b) dla zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się lokalizację w postaci budynków jednorodzinnych wolnostojących,
c) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego zaspakajających specyficzne potrzeby mieszkaniowe jak: dom
dziecka, dom rencisty, klasztor,
d) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego związane ze świadczeniem usług turystyki w obiektach hotelarskich –
hotel, motel, pensjonat, dom wycieczkowy, dom wczasowy, schronisko młodzieżowe, schronisko turystyczne;
4) wyklucza się:
a) lokalizację obiektów o dużym zatrudnieniu,
b) lokalizacje obiektów obsługi komunikacji.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników reklamowych:
a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o powierzchni maksymalnej 3m2,
c) na całym terenie elementarnym obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących światło pulsujące mogące
zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpośrednim sąsiedztwie;
2) wyklucza się stosowanie ogrodzeń w postaci prefabrykowanych przęseł betonowych.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) ustalenia dotyczące kształtowania zasobu zieleni:
a) obowiązuje zachowanie istniejącego wartościowego drzewostanu, dopuszcza się wyłącznie cięcia sanitarne i wycinkę
pojedynczych drzew, niezbędną dla realizacji celów publicznych;
2) obowiązuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak na obszarach zabudowy mieszkaniowej z usługami
rzemieślniczymi.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: w granicach terenu
elementarnego nie występują zabytki w rozumieniu przepisów odrębnych.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych: nie ustaleń się ustaleń szczegółowych.
6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się oznaczoną na rysunku planu linie zabudowy:
a) nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.01.L tj. ul. Piechowskiego,
b) nieprzekraczalną w odległości 12m od granicy z terenem elementarnym oznaczonym jako UZ.25,
c) oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 0,4,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40%;
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3) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy:
a) ilość kondygnacji: maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze oraz maksymalnie 1 kondygnacja
podziemna,
b) wysokość zabudowy: wysokość najwyższego punktu głównej kalenicy dachu – max. 7m,
c) wysokość zabudowy w granicach strefy stanowiącej powierzchnie ograniczającą wysokość zabudowy należy rozumieć
łącznie z wszelkimi elementami wykończeniowymi jak kominy, anteny itp.
d) wysokość posadowienia parteru w stosunku do średniej rzędnej terenu wokół budynku maksymalnie: 0,8m,
e) elewacje: cegła licowa, okładziny ceramiczne klinkierowe, drewno, tynki,
f) kolorystyka elewacji: wyklucza się rażące i jaskrawe kolory, przy czym zaleca się odcienie jasnych beżów, szarości
oraz odcienie naturalnej ceramiki budowlanej,
g) kształt dachu: dachy dwu lub wielospadowe, główna kalenica dachu równoległa do frontu działki,
h) kąt nachylenia połaci dachowych: 18º-25º lub 35º-45º,
i) kolorystyka pokrycia dachu: w tonacji dachówki ceramicznej.
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) ustala się następujące parametry nowo wydzielanych działek budowlanych:
a) minimalna powierzchnia: 750m2,
b) szerokość frontów: dowolna,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: dowolny;
2) dopuszcza się zmiany granic działek dla potrzeb uregulowania stanu prawnego gruntów jako terenów niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania istniejących budynków.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) część terenu elementarnego znajduje się w granicach strefy ograniczenia zagospodarowania w obszarze podejścia do
lądowania lotniska dla śmigłowców.
2) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów do urządzania miejsc
przeznaczonych dla rekreacji mieszkańców.
10. Ustalenia obsługi komunikacyjnej:
1) obsługa komunikacyjna z ulic oznaczonych w planie jako KD.01.L tj. ul. Piechowskiego;
2) obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w granicach działki;
3) obowiązuje zachowanie następujących wskaźników miejsc parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej 1 miejsce na 1 mieszkanie,
b) dla innych obiektów nie mniej niż 1 miejsce na 40m2 powierzchni użytkowej obiektu i 1 miejsce postojowe na trzech
zatrudnionych,
c) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie działki zwalnia się obiekty usług o powierzchni użytkowej do 50m2.
11. Infrastruktura techniczna:
zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i rozbudowy,
zawartymi w rozdziale 2 § 13.
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 30% dla terenu elementarnego MU.24.
§ 38.
Ustalenia szczegółowe dla terenu UZ.25.

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny usług publicznych – usług zdrowia;
2) na całym terenie obowiązuje lokalizacja funkcji usług publicznych – usług zdrowia:
a) z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej,
b) z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych,
c) z zielenią;
3) dopuszcza się:
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jako uzupełnienie funkcji podstawowej służącej obsłudze szpitala,
b) lokalizację usług komercyjnych funkcjonujących jako lokale wbudowane jak: handel, gastronomia, świadczenie usług
pocztowych lub telekomunikacyjnych, obsługa bankowa jako uzupełnienie funkcji podstawowej;
4) wyklucza się:
a) lokalizacje obiektów obsługi komunikacji;
5) rezerwacja terenu: oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne 25/1.1.P dla parkingu.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników reklamowych:
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a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o maksymalnej powierzchni 3,0m2,
c) na całym terenie elementarnym obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących światło pulsujące mogące
zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpośrednim sąsiedztwie;
2) wyklucza się stosowanie ogrodzeń w postaci prefabrykowanych przęseł betonowych.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) ustalenia dotyczące kształtowania zasobu zieleni:
a) obowiązuje zachowanie istniejącego wartościowego drzewostanu, dopuszcza się wyłącznie cięcia sanitarne i wycinkę
pojedynczych drzew, niezbędną dla realizacji celów publicznych;
2) obowiązuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak dla szpitali w miastach.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: w granicach terenu
elementarnego nie występują zabytki w rozumieniu przepisów odrębnych.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych: nie ustaleń się ustaleń szczegółowych.
6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się oznaczoną na rysunku planu:
a) linie zabudowy nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy oznaczonej jako KD.01.L tj. ul.
Piechowskiego,
b) linie zabudowy nieprzekraczalną w odległości 12m od granicy lasu,
c) oraz zgodnie z rysunkiem planu;
2) ustala się wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 0,5,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40%;
3) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy:
a) ilość kondygnacji: dla podstawowego przeznaczenia terenu dopuszcza się w zależności od potrzeb wynikających z
funkcjonowania szpitala, a dla pozostałej zabudowy maksymalnie cztery kondygnacje nadziemne, w tym poddasze oraz
maksymalnie 1 kondygnacja podziemna,
b) wysokość zabudowy dla podstawowego przeznaczenia terenu (usług zdrowia): nie wyższa niż istniejący budynek
szpitala, przy zachowaniu ograniczeń wynikających z powierzchni ograniczającej wysokość zabudowy oraz sposobu
zagospodarowania w obszarze podejścia do lądowania lotniska dla śmigłowców,
c) wysokość zabudowy dla pozostałych funkcji: maksymalnie 12m, przy zachowaniu ograniczeń wynikających z
powierzchni ograniczającej wysokość zabudowy oraz sposobu zagospodarowania w obszarze podejścia do lądowania
lotniska dla śmigłowców,
d) wysokość zabudowy w granicach strefy stanowiącej powierzchnie ograniczającą wysokość zabudowy należy rozumieć
łącznie z wszelkimi elementami wykończeniowymi jak kominy, anteny itp.
e) wysokość posadowienia parteru w stosunku do średniej rzędnej terenu wokół budynku maksymalnie: 0,8m,
f) elewacje: cegła licowa, okładziny ceramiczne klinkierowe, drewno, tynki,
g) kolorystyka elewacji: wyklucza się rażące i jaskrawe kolory,
h)) kształt dachu: dowolny,
i) kąt nachylenia połaci dachowych: maksymalnie 35º,
j) kolorystyka pokrycia dachu: dowolna.
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:
dopuszcza się zmiany granic działek dla potrzeb uregulowania stanu prawnego gruntów jako terenów niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania istniejących budynków.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) część terenu elementarnego znajduje się w granicach strefy stanowiącej powierzchnie ograniczającą wysokość zabudowy
oraz sposobu zagospodarowania w obszarze podejścia do lądowania lotniska dla śmigłowców. W granicach powierzchni
ograniczającej obwiązują ustalenia ogólne z § 11 ust. 4, 5 i 6.
2) dla terenu wydzielenia wewnętrznego 25/9.1 położonego w granicach powierzchni ograniczającej w obszarze podejścia do
lądowania lotniska dla śmigłowców obowiązuje zakaz lokalizacja zielni wysokiej;
2) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów do urządzania miejsc
przeznaczonych dla obsługi użytkowników szpitala.
10. Obsługa komunikacyjna:
1) obsługa komunikacyjna z: ulicy oznaczonych w planie jako KD.01.L tj. ulicy Piechowskiego;
2) obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych dla obsługi szpitala i obiektów towarzyszących w granicach terenu
elementarnego w tym wydzielenia wewnętrznego 25/1.1.P;
3) obowiązuje zachowanie następujących wskaźników miejsc parkingowych:
a) dla szpitala nie mniej niż 0,3 miejsca na 15 łóżek,
b) dla zabudowy mieszkaniowej 1 miejsce na 1 mieszkanie,
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c) dla innych funkcji nie mniej niż 1 miejsce na 40m2 powierzchni użytkowej obiektu i 1 miejsce postojowe na pięciu
zatrudnionych,
d) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie działki zwalnia się obiekty usług o powierzchni użytkowej do 50m2.
11. Infrastruktura techniczna:
zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i rozbudowy,
zawartymi w rozdziale 2 § 13.
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: nie ustala się stawki procentowej służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenu elementarnego UZ.25.
§ 39.
Ustalenia szczegółowe dla terenu US.26.

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny usług sportu i rekreacji;
2) na całym terenie obowiązuje lokalizacja funkcji usług sportu i rekreacji:
a) z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej,
b) z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych,
c) z zielenią;
3) dopuszcza się:
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jako uzupełnienie funkcji podstawowej przy czym powierzchnia użytkowa lokalu
mieszkalnego nie może przekroczyć 150m2,
b) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego zaspakajających specyficzne potrzeby mieszkaniowe jak: dom
dziecka, dom rencisty, klasztor,
c) lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego związane ze świadczeniem usług turystyki w obiektach hotelarskich
jak: hotel, motel, pensjonat, dom wycieczkowy, dom wczasowy, schronisko młodzieżowe, schronisko turystyczne,
d) lokalizację usług komercyjnych jak: handel, gastronomia, turystyki, centra konferencyjne i wystawiennicze,
e) lokalizację usług publicznych jak: opieka zdrowotna, opieka społeczna i socjalna;
4) wyklucza się:
a) lokalizacje obiektów obsługi komunikacji.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) zasady lokalizacji nośników reklamowych:
a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o maksymalnej powierzchni 3,0m2,
c) na całym terenie elementarnym obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących światło pulsujące mogące
zakłócać warunki mieszkaniowe w bezpośrednim sąsiedztwie;
2) wyklucza się stosowanie ogrodzeń w postaci prefabrykowanych przęseł betonowych.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) ustalenia dotyczące kształtowania zasobu zieleni:
a) obowiązuje zachowanie istniejącego wartościowego drzewostanu, dopuszcza się wyłącznie cięcia sanitarne i wycinkę
drzew, niezbędną dla realizacji celów publicznych;
2) obowiązuje zachowanie dopuszczalnych norm hałasu jak dla zabudowy usługowej.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
w granicach terenu elementarnego nie występują zabytki w rozumieniu przepisów odrębnych.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych: nie ustaleń się ustaleń szczegółowych.
6. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się oznaczoną na rysunku planu linie zabudowy nieprzekraczalną w odległości 6m od linii rozgraniczającej ulicy
oznaczonej jako KD.01.L tj. ul. Piechowskiego;
2) ustala się wskaźniki i parametry zagospodarowania terenu:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 0,5,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 10%;
3) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy:
a) ilość kondygnacji: maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne oraz maksymalnie 1 kondygnacja podziemna,
b) wysokość zabudowy: maksymalnie 12m,
c) wysokość posadowienia parteru w stosunku do średniej rzędnej terenu wokół budynku maksymalnie: 0,8m,
d) elewację: dowolne,
e) kolorystyka elewacji: dowolna,
f) kształt dachu: dowolny.
7. 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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8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
dopuszcza się zmiany granic działek dla potrzeb uregulowania stanu prawnego gruntów jako terenów niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania planowanej zabudowy.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych;
10. Obsługa komunikacyjna:
1) obsługa komunikacyjna z:
a) ulicy oznaczonych w planie jako KD.01.L tj. ulicy Piechowskiego,
2) obowiązuje zachowanie następujących wskaźników miejsc parkingowych:
a) dla innych obiektów nie mniej niż 1 miejsce na 40m2 powierzchni użytkowej obiektu i 1 miejsce postojowe na pięciu
zatrudnionych,
b) z zapewnienia miejsc postojowych na terenie działki zwalnia się obiekty usług o powierzchni użytkowej do 50m2,
11. Infrastruktura techniczna:
zasady obsługi zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla systemów infrastruktury technicznej, zasad ich modernizacji i rozbudowy,
zawartymi w rozdziale 2 § 13.
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: nie ustala się stawki procentowej służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenu elementarnego US.26.
Rozdział 4
Ustalenia dla terenów systemu komunikacyjnego
§40.
Ustalenia szczegółowe dla terenu KD.01.L
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy L (lokalna) w terenie zabudowanym – ul. Piechowskiego.
2. Parametry i wyposażenie:
1) szerokość: w liniach rozgraniczających minimum 12m, zgodnie z rysunkiem planu;
2) przekrój drogi: 1x2 tj. droga jednojezdniowa, dwupasowa;
3) szerokość pasów ruchu: minimalnie 2,75m;
4) elementy wyposażenia: chodnik obustronnie;
5) dostępność:
a) poprzez skrzyżowania zwykłe.
3. Inne ustalenia:
1) zasady ochrony środowiska i przyrody:
a) obowiązuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej,
b) zakaz likwidacji istniejących zadrzewień z wyjątkiem wycinki w celach zapewnienia bezpieczeństwa ruchu oraz cięć
sanitarnych.
4. Stawka procentowa: nie ustala się stawki procentowej służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenu elementarnego KD.01.L.
§41.
Ustalenia szczegółowe dla terenu KD.02.D.
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D (dojazdowa) w terenie zabudowanym.
2. Parametry i wyposażenie:
1) szerokość: w liniach rozgraniczających minimum 15m, zgodnie z rysunkiem planu;
2) przekrój drogi: 1x2 tj. droga jednojezdniowa, dwupasowa;
3) szerokość pasów ruchu: minimalnie 2,50m;
4) elementy wyposażenia: chodnik obustronnie;
5) dostępność:
a) poprzez skrzyżowania zwykłe,
b) rezerwowany przebieg oznaczonej na rysunku planu ścieżki rowerowej;
3. Inne ustalenia:
1) zasady ochrony środowiska i przyrody:
a) obowiązuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej;
b) zakaz likwidacji istniejących zadrzewień z wyjątkiem wycinki w celach zapewnienia bezpieczeństwa ruchu oraz cięć
sanitarnych.
4. Stawka procentowa: nie ustala się stawki procentowej służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenu elementarnego KD.02.D.
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§ 42.
Ustalenia szczegółowe dla terenu KD.03.D.
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D (dojazdowa) w terenie zabudowanym.
2. Parametry i wyposażenie:
1) szerokość: w liniach rozgraniczających minimum 15m, zgodnie z rysunkiem planu;
2) przekrój drogi: 1x2 tj. droga jednojezdniowa, dwupasowa;
3) szerokość pasów ruchu: minimalnie 2,50m;
4) elementy wyposażenia: chodnik obustronnie;
5) dostępność:
a) poprzez skrzyżowania zwykłe,
b) rezerwowany przebieg oznaczonej na rysunku planu ścieżki rowerowej;
3. Inne ustalenia:
1) zasady ochrony środowiska i przyrody:
a) obowiązuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej,
b) zakaz likwidacji istniejących zadrzewień z wyjątkiem wycinki w celach zapewnienia bezpieczeństwa ruchu oraz cięć
sanitarnych.
4. Stawka procentowa: nie ustala się stawki procentowej służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenu elementarnego KD.03.D.
§43.
Ustalenia szczegółowe dla terenu KD.04.D.
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D (dojazdowa) w terenie zabudowanym.
2. Parametry i wyposażenie:
1) szerokość: w liniach rozgraniczających minimum 15m, zgodnie z rysunkiem planu;
2) przekrój drogi: 1x2 tj. droga jednojezdniowa, dwupasowa;
3) szerokość pasów ruchu: minimalnie 2,50m;
4) elementy wyposażenia: chodnik obustronnie;
5) dostępność:
a) poprzez skrzyżowania zwykłe,
b) rezerwowany przebieg oznaczonej na rysunku planu ścieżki rowerowej.
3. Inne ustalenia:
1) zasady ochrony środowiska i przyrody:
a) obowiązuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej,
b) zakaz likwidacji istniejących zadrzewień z wyjątkiem wycinki w celach zapewnienia bezpieczeństwa ruchu oraz cięć
sanitarnych.
4. Stawka procentowa: nie ustala się stawki procentowej służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenu elementarnego KD.04.D.
§ 44.
Ustalenia szczegółowe dla terenu KD.05.D.
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D (dojazdowa) w terenie zabudowanym.
2. Parametry i wyposażenie:
1) szerokość: w liniach rozgraniczających 10-15m, zgodnie z rysunkiem planu;
2) przekrój drogi: 1x2 tj. droga jednojezdniowa, dwupasowa;
3) szerokość pasów ruchu: minimalnie 2,25m;
4) elementy wyposażenia: chodnik co najmniej jednostronnie;
5) dostępność:
a) poprzez skrzyżowania zwykłe.
3. Inne ustalenia:
1) zasady ochrony środowiska i przyrody:
a) obowiązuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
4. Stawka procentowa: nie ustala się stawki procentowej służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenu elementarnego KD.05.D.
§ 45.
Ustalenia szczegółowe dla terenu KD.06.D.
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D (dojazdowa) w terenie zabudowanym.
2. Parametry i wyposażenie:
1) szerokość: w liniach rozgraniczających 10-15m, zgodnie z rysunkiem planu;
2) przekrój drogi: 1x2 tj. droga jednojezdniowa, dwupasowa;
3) szerokość pasów ruchu: minimalnie 2,25m;
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4) elementy wyposażenia: chodnik co najmniej jednostronnie;
5) dostępność:
a) poprzez skrzyżowania zwykłe.
3. Inne ustalenia:
1) zasady ochrony środowiska i przyrody:
a) obowiązuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
4. Stawka procentowa: nie ustala się stawki procentowej służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenu elementarnego KD.06.D.
§ 46.
Ustalenia szczegółowe dla terenu KD.07.D.
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D (dojazdowa) w terenie zabudowanym.
2. Parametry i wyposażenie:
1) szerokość: w liniach rozgraniczających minimum 15m, zgodnie z rysunkiem planu;
2) przekrój drogi: 1x2 tj. droga jednojezdniowa, dwupasowa;
3) szerokość pasów ruchu: minimalnie 2,25m;
4) elementy wyposażenia: chodnik co najmniej jednostronnie;
5) dostępność:
a) poprzez skrzyżowania zwykłe.
3. Inne ustalenia:
1) zasady ochrony środowiska i przyrody:
a) obowiązuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
4. Stawka procentowa: nie ustala się stawki procentowej służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenu elementarnego KD.07.D.
§ 47.
Ustalenia szczegółowe dla terenu KD.08.D.
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D (dojazdowa) w terenie zabudowanym.
2. Parametry i wyposażenie:
1) szerokość: w liniach rozgraniczających minimum 15m, zgodnie z rysunkiem planu;
2) przekrój drogi: 1x2 tj. droga jednojezdniowa, dwupasowa;
3) szerokość pasów ruchu: minimalnie 2,5m;
4) elementy wyposażenia: chodnik co najmniej jednostronnie;
5) dostępność:
a) poprzez skrzyżowania zwykłe.
3. Inne ustalenia:
1) zasady ochrony środowiska i przyrody:
a) obowiązuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
4. Stawka procentowa: nie ustala się stawki procentowej służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenu elementarnego KD.08.D.
§ 48.
Ustalenia szczegółowe dla terenu KD.09.D.
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D (dojazdowa) w terenie zabudowanym.
2. Parametry i wyposażenie:
1) szerokość: w liniach rozgraniczających minimum 15m, zgodnie z rysunkiem planu;
2) przekrój drogi: 1x2 tj. droga jednojezdniowa, dwupasowa;
3) szerokość pasów ruchu: minimalnie 2,5m;
4) elementy wyposażenia: chodnik co najmniej jednostronnie;
5) dostępność:
a) poprzez skrzyżowania zwykłe.
3. Inne ustalenia:
1) zasady ochrony środowiska i przyrody:
a) obowiązuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
4. Stawka procentowa: nie ustala się stawki procentowej służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenu elementarnego KD.09.D.
§ 49.
Ustalenia szczegółowe dla terenu KD.10.D.
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D (dojazdowa) w terenie zabudowanym.
2. Parametry i wyposażenie:
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1) szerokość: w liniach rozgraniczających minimum 12m, zgodnie z rysunkiem planu;
2) przekrój drogi: 1x2 tj. droga jednojezdniowa, dwupasowa;
3) szerokość pasów ruchu: minimalnie 2,25m;
4) elementy wyposażenia: chodnik co najmniej jednostronnie;
5) dostępność:
a) poprzez skrzyżowania zwykłe.
3. Inne ustalenia:
1) zasady ochrony środowiska i przyrody:
a) obowiązuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
4. Stawka procentowa: nie ustala się stawki procentowej służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenu elementarnego KD.10.D.
§ 50.
Ustalenia szczegółowe dla terenu KD.11.D.
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D (dojazdowa) w terenie zabudowanym.
2. Parametry i wyposażenie:
1) szerokość: w liniach rozgraniczających minimum 12m, zgodnie z rysunkiem planu;
2) przekrój drogi: 1x2 tj. droga jednojezdniowa, dwupasowa;
3) szerokość pasów ruchu: minimalnie 2,25m;
4) elementy wyposażenia: chodnik co najmniej jednostronnie;
5) dostępność:
a) poprzez skrzyżowania zwykłe.
3. Inne ustalenia:
1) zasady ochrony środowiska i przyrody:
a) obowiązuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
4. Stawka procentowa: nie ustala się stawki procentowej służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenu elementarnego KD.11.D.
§ 51.
Ustalenia szczegółowe dla terenu KD.12.D.
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D (dojazdowa) w terenie zabudowanym.
2. Parametry i wyposażenie:
1) szerokość: w liniach rozgraniczających minimum 12m, zgodnie z rysunkiem planu;
2) przekrój drogi: 1x2 tj. droga jednojezdniowa, dwupasowa;
3) szerokość pasów ruchu: minimalnie 2,25m;
4) elementy wyposażenia: chodnik co najmniej jednostronnie;
5) dostępność:
a) poprzez skrzyżowania zwykłe.
3. Inne ustalenia:
1) zasady ochrony środowiska i przyrody:
a) obowiązuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
4. Stawka procentowa: nie ustala się stawki procentowej służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenu elementarnego KD.13.D.
§ 52.
Ustalenia szczegółowe dla terenu KD.13.D.
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D (dojazdowa) w terenie zabudowanym.
2. Parametry i wyposażenie:
1) szerokość: w liniach istniejących, zgodnie z rysunkiem planu;
2) przekrój drogi: 1x2 tj. droga jednojezdniowa, dwupasowa;
3) szerokość pasów ruchu: minimalnie 2,25m;
4) elementy wyposażenia: chodnik co najmniej jednostronnie;
5) dostępność:
a) poprzez skrzyżowania zwykłe.
3. Inne ustalenia:
1) zasady ochrony środowiska i przyrody:
a) obowiązuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
4. Stawka procentowa: nie ustala się stawki procentowej służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenu elementarnego KD.13.D.
§ 53.
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Ustalenia szczegółowe dla terenu KD.14.D.
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D (dojazdowa) w terenie zabudowanym.
2. Parametry i wyposażenie:
1) szerokość: w liniach rozgraniczających minimum 12m, zgodnie z rysunkiem planu;
2) przekrój drogi: 1x2 tj. droga jednojezdniowa, dwupasowa;
3) szerokość pasów ruchu: minimalnie 2,25m;
4) elementy wyposażenia: chodnik co najmniej jednostronnie;
5) dostępność:
a) poprzez skrzyżowania zwykłe.
3. Inne ustalenia:
1) zasady ochrony środowiska i przyrody:
a) obowiązuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
4. Stawka procentowa: nie ustala się stawki procentowej służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenu elementarnego KD.14.D.
§ 54.
Ustalenia szczegółowe dla terenu KD.15.D.
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D (dojazdowa) w terenie zabudowanym.
2. Parametry i wyposażenie:
1) szerokość: w liniach rozgraniczających minimum 10m, zgodnie z rysunkiem planu;
2) przekrój drogi: 1x2 tj. droga jednojezdniowa, dwupasowa;
3) szerokość pasów ruchu: minimalnie 2,25m;
4) elementy wyposażenia: chodnik co najmniej jednostronnie;
5) dostępność:
a) poprzez skrzyżowania zwykłe.
3. Inne ustalenia:
1) zasady ochrony środowiska i przyrody:
a) obowiązuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
4. Stawka procentowa: nie ustala się stawki procentowej służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenu elementarnego KD.15.D.
§ 55.
Ustalenia szczegółowe dla terenu KD.16.D.
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D (dojazdowa) w terenie zabudowanym.
2. Parametry i wyposażenie:
1) szerokość: w liniach rozgraniczających minimum 15m, zgodnie z rysunkiem planu;
2) przekrój drogi: 1x2 tj. droga jednojezdniowa, dwupasowa;
3) szerokość pasów ruchu: minimalnie 2,5m;
4) elementy wyposażenia: chodnik co najmniej jednostronnie;
5) dostępność:
a) poprzez skrzyżowania zwykłe.
3. Inne ustalenia:
1) zasady ochrony środowiska i przyrody:
a) obowiązuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
4. Stawka procentowa: nie ustala się stawki procentowej służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenu elementarnego KD.16.D.
§ 56.
Ustalenia szczegółowe dla terenu KD.17.D.
1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy D (dojazdowa) w terenie zabudowanym.
2. Parametry i wyposażenie:
1) szerokość: w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;
2) przekrój drogi: 1x2 tj. droga jednojezdniowa, dwupasowa;
3) szerokość pasów ruchu: minimalnie 2,5m;
4) elementy wyposażenia: chodnik co najmniej jednostronnie;
5) dostępność:
a) poprzez skrzyżowania zwykłe.
3. Inne ustalenia:
1) zasady ochrony środowiska i przyrody:
a) obowiązuje odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
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4. Stawka procentowa: nie ustala się stawki procentowej służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenu elementarnego KD.17.D.
Rozdział 5.
Ochrona gruntów rolnych i leśnych.
§ 57.
1. W planie nie przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne żadnych gruntów rolnych i leśnych.
2. Na terenie objętym planem występują:
1) tereny zabudowane, sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako tereny budowlane;
2) tereny rolne posiadające zgodę na przeznaczenie na cele nierolne uzyskaną na podstawie art. 7 ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych z dnia 26 marca 1982 r (Dz. U. Nr 11 z 1982r., poz. 79 z późniejszymi zmianami) w trakcie
sporządzania miejscowego planu, który utracił moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny z dnia 27 marca 2003 (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. nr 717 z późniejszymi
zmianami).
Rozdział 6.
Przepisy końcowe
§ 58.
Na obszarze objętym niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tracą moc przepisy uchwały nr
XXXIV/267/01 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu części działek nr 8/2, 5/12, 4/1, 1/4, obręb 6 w Kościerzynie przy ul. Piechowskiego i Hallera
(opublikowany w Dz.U. Woj. Pomorskiego z roku 2001 nr 33 poz. 361)
§ 59.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
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UZASADNIENIE
Przedmiotem uchwały jest projekt miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego zgodnie z uchwałą nr XXII/81/2004
Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 maja 2004r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie.
Granice terenu objętego niniejszym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmują obszar o
powierzchni około 67 ha.
Celem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów oraz standardów kształtowania zabudowy dla osiedla Kościerzyna Zachód
w powiązaniu z istniejącym zainwestowaniem w sąsiedztwie.
Granice opracowania stanowią:
8) od wschodu – ul. Norwida i ul. Marii Curii Skłodowskiej,
9) od południa – ul. Kościuszki,
10) od zachodu – ul. Piechowskiego oraz granica działki nr 6/2 wg ewidencji gruntów,
11) od północy – granica miasta Kościerzyna z gminą Kościerzyna.
Użytkowanie terenu w granicach objętych planem.
Teren opracowania charakteryzuje się tym, iż można w jego granicach wyróżnić dwa zasadnicze sposoby zagospodarowania.
Tereny wzdłuż istniejących dróg są zagospodarowane natomiast tereny położone w pewnym oddaleniu od głównych dróg są
bądź wykorzystywane w dalszym ciągu rolniczo bądź nie są w żaden sposób wykorzystywane nawet pod uprawy polowe.
Tereny wzdłuż ul. Kościuszki tj. drogi krajowej nr 20 stanowi zróżnicowana zabudowa pod względem funkcjonalnym z
przewagą zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej. Jest to zabudowa zróżnicowana również pod względem
architektonicznym. Zabudowa mieszkaniowa występująca w tym rejonie to zarówno budynki jednorodzinne głównie powstałe w
stosunkowo nie odległym czasie jak również budynki wielorodzinne, które są budynkami starszymi. Usługi w tym rejonie to
warsztaty, usługi handlu i gastronomii oraz drobne usługi obsługi komunikacji.
Tereny zagospodarowane znajdują się również wzdłuż ul. Norwida i zarówno pod względem funkcjonalnym jak i form
zabudowy jest to obszar podobny do terenu wzdłuż drogi krajowej. Dodatkowo występują w tym rejonie obiekty z zakresu
usług hotelarskich.
Ulica Piechowskiego przecina teren opracowania mniej więcej na dwie części z południowego-wschodu na północny-zachód.
Wzdłuż wspomnianej ulicy położona jest głównie zabudowa mieszkaniowa. Na północ od ul. Piechowskiego znajduje się
osiedle mieszkaniowe w zabudowie wielorodzinnej. Tereny na północ od wspomnianego osiedla pozostają
niezagospodarowane. W północno zachodnim krańcu terenu objętego opracowaniem położony jest szpital wraz z zapleczem
przyszpitalnym. W okolicy szpitala znajdują się również parkingi, pętla autobusowa oraz budynek wielorodzinny który stanowi
bazę mieszkaniową dla pracowników szpitala.
Przy ul. Marii Curii Skłodowskiej znajdują się pawilony usługowe.
Podstawowe cele planu:
1.
Stworzenie możliwości lepszego funkcjonowania i rozwoju dla terenów
zainwestowanych i zagospodarowanych,
2.
Wykreowanie warunków dla tworzenia terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,
3.
Przeznaczenie terenów pod lokalizację usług z zakresu podstawowego i lokalnego,
4.
Wyznaczenie z obszarów będących we władaniu miasta terenów zielonych oraz
terenów przeznaczonych pod rekreację,
5.
Wskazanie wśród terenów prywatnych obszarów wykluczonych z zabudowy ze
względu na swoje ukształtowanie oraz stworzenie możliwości ich zagospodarowania w sposób pozwalający na ich
funkcjonowanie w otaczającej zabudowie,
6.
Ochrona walorów przyrodniczych środowiska naturalnego,
7.
Ochrona zachowanych elementów historycznej zabudowy oraz walorów kulturowych,
8.
Określenie terenów dla urządzeń infrastruktury technicznej oraz zasad jej rozbudowy w
powiązaniu z układem istniejącym na terenach sąsiadujących,
9.
Rozbudowa istniejącego układu drogowego zmierzająca do zapewnienia obsługi
komunikacyjnej terenów przeznaczonych pod inwestycje,
10.
Weryfikacje istniejących rezerw terenowych układu drogowego pod kontem
dostosowanego go do aktualnych potrzeb poprzez rezerwacje terenów w zakresie jedynie niezbędnym do prawidłowego
funkcjonowania komunikacji.
Ustalenia funkcjonalne.
Kierunki zagospodarowania przestrzennego definiuje się poprzez określenie typów stref funkcjonalnych dla
zagospodarowania lokalizowanego na obszarze objętym planem.
Wyróżnia się następujące rodzaje terenów o różnym przeznaczeniu:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z niezbędnymi dla zabudowy mieszkaniowej obiektami i
urządzeniami . Dopuszcza się lokalizację usług i rzemiosła nieuciążliwych dla funkcji mieszkaniowej i nie obniżających
standardu warunków mieszkaniowych jako towarzyszące podstawowemu przeznaczeniu terenu
MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z niezbędnymi dla zabudowy mieszkaniowej obiektami i
urządzeniami. Dopuszcza się lokalizację usług i rzemiosła nieuciążliwych dla funkcji mieszkaniowej i nie obniżających
standardu warunków mieszkaniowych jako towarzyszące podstawowemu przeznaczeniu terenu
MU – tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej. Dopuszcza się lokalizację usług i rzemiosła nieuciążliwych dla
funkcji mieszkaniowej i nie obniżających standardu warunków mieszkaniowych. Każda z funkcji może być lokalizowana
niezależnie.
UU – tereny usług, tereny zabudowy usługowej. Dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej jedynie w formie
towarzyszącej podstawowemu przeznaczeniu terenu na zasadach określonych w ustaleniach szczegółowych przyjętych
w planie. Na terenach usługowych nie obowiązują standardy jakości środowiska jak dla funkcji mieszkaniowej.
UZ – tereny usług zdrowia. Dopuszcza się lokalizację funkcji innych niż podstawowe przeznaczenie terenu jedynie w
formie towarzyszącej podstawowemu przeznaczeniu terenu na zasadach określonych w ustaleniach szczegółowych
przyjętych w planie
ZP – tereny zieleni urządzonej,
E – tereny urządzeń zaopatrzenia w energię elektryczną – stacje transformatorowe

Ochrona dziedzictwa kulturowego i kształtowanie krajobrazu
Ochronie konserwatorskiej podlegają obiekty zabytkowe, znajdujące się w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków:
Obiekty podlegają ochronie w zakresie historycznych cech: bryły, kształtu dachu, formy architektonicznej, dyspozycji ścian,
detalu architektonicznego (w tym wielkości i kształtu okien oraz podziałów stolarki okiennej), kolorystyki i stosowanych
materiałów budowlanych. Wszelkie działania dotyczące chronionych cech zabytkowej zabudowy wymagają uzgodnienia z
właściwym konserwatorem zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi. W obiektach tych dopuszcza się zmiany związane z
przystosowaniem ich do współczesnych wymogów technicznych i funkcjonalnych, tak by możliwe było użytkowanie obiektu
zapewniające bieżącą konserwację i ochronę przed dewastacją, przy zachowaniu ich w możliwie niezmienionym kształcie.
Dopuszcza się remonty oraz rozbiórkę budynków o złym stanie technicznym. Wszystkie w/w działania wymagają uzgodnienia
z właściwym konserwatorem zabytków.
Zabudowa w sąsiedztwie obiektów znajdujących się w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków winna nawiązywać
do gabarytów, formy architektonicznej, kształtu dachu obiektów historycznych.
Dla planowanej zabudowy w granicach strefy ochrony ekspozycji obowiązuje ograniczenie gabarytów zabudowy. Maksymalna
wysokości zabudowy projektowanej nie może przekraczać 12m od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy.
Projektowana modernizacja i rozbudowa układu drogowego
Układ drogowy w granicach planu oparty jest na ul. Pichowskiego, Curii Słodowskiej, Norwida oraz drogi krajowej nr 20 tj. ul.
Kościuszki. Są to drogi, które stanowią główne elementy układu na terenie opracowania. Istniejący układ w koncepcji planu
zostaje wzbogacony o drogę tzw. Nowa Norwida łączącą projektowane tereny mieszkaniowe na zachód od granicy
opracowania przecinającą ul. Piechowskiego i łącząca się z ul. Norwida w jej północnej części.
Nowo projektowane ulica stanie się główną droga obsługującą nie zainwestowane tereny na północ od ul. Norwida.
Plan zakłada powstanie nowych ul. dojazdowych, które będą stanowić obsługę drogową obszarów w chwili obecnej
niezabudowane i niezagospodarowane. Będą to drogi kategorii D dojazdowe o szerokości od 10m do 15m w liniach
rozgraniczających.
W kilku przypadkach szerokość w liniach rozgraniczających planowanych dróg dostosowano do aktualnych potrzeb poprzez
zmniejszenie ich szerokości.
Zasady modernizacji i rozbudowy infrastruktury technicznej.
Projekt planu zakłada, że linie rozgraniczające dróg i dojazdów wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej tj. miejsca,
którymi należy prowadzić niezbędne sieci. Możliwa jest lokalizacja sieci poza wyznaczonymi korytarzami, pod warunkiem
uzyskania zgody właściciela.
Zaopatrzenie w wodę
Obszar objęty planem zaopatrywany będzie w wodę z wodociągu miejskiego.
Rozbudowa i modernizacja istniejących sieci powinna następować w miarę postępu zainwestowania i będzie
następowała według warunków technicznych wydawanych przez gestora sieci do projektów budowlanych,
obowiązuje wyposażenie w sieć wodociągową terenów projektowanej zabudowy.
Odprowadzenia ścieków sanitarnych
Oczyszczanie ścieków następować będzie w oparciu o istniejącą i projektowana sieć kanalizacji sanitarnej.
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Dla całego terenu objętego planem obowiązywać będzie zakaz odprowadzane ścieków do szczelnych zbiorników
bezodpływowych
Dopuszcza się budowę sieci kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających ulic, dojazdów i ciągów pieszych po
uzgodnieniu projektowanego przebiegu z odpowiednim zarządcą drogi
Wyklucza się zrzut ścieków sanitarnych, przemysłowych do gruntu i wód powierzchniowych bez oczyszczenia.
Zaopatrzenie w gaz
Na całym obszarze objętym planem zakłada się zaopatrzenie w gaz z indywidualnych źródeł lub z sieci.
Zaopatrzenie w ciepło
Na całym obszarze objętym planem zakłada się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł, lub kotłowni lokalnych.
Obowiązuje zaopatrzenie w ciepło ze źródeł z zastosowaniem paliw nie powodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia
powietrza.
Usuwanie odpadów
Obowiązuje utylizacja odpadów stałych poza terenem objętym planem. Regulamin gospodarki odpadami komunalnymi stałymi
i płynnymi oraz utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kościerzyna określają stosowne uchwały Rady Miasta
Kościerzyna.
Zaopatrzenie w energię elektryczną
Modernizacja, rozbudowa i budowa systemu zaopatrzenia w energię elektryczną odbywać się będzie na następujących
zasadach:
a)
rozbudowa sieci i urządzeń przesyłu energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do zaopatrzenia w
energię elektryczną zabudowy na całym obszarze planu w oparciu o istniejące linie energetyczne średniego
napięcia 15 kV,
b)
dopuszcza się budowę sieci SN i nn w wyznaczonych pasach infrastruktury technicznej oraz w liniach
rozgraniczających ulic, dojazdów i ciągów pieszych po uzgodnieniu projektowanego przebiegu z odpowiednim
zarządcą drogi, oraz po trasach wynikających ze szczegółowych uzgodnień na etapie projektowania,
c)
dopuszcza się budowę nowych stacji transformatorowych, poza wyznaczonymi w niniejszym planie, o
ile będzie to wynikało z potrzeb odbiorców energii elektrycznej;
Odprowadzenie wód deszczowych
Rozbudowa systemu odprowadzającego wody opadowe poprzez włączenie do istniejącego systemu na terenach
sąsiadujących z obszarem opracowania. Dla terenów działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną proponuje się
zagospodarowanie wód opadowych w granicach własnych działki.
Zgodność ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościerzyna
Teren objęty opracowaniem planu przewidziane są w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Kościerzyna jako perspektywiczne teren zabudowy mieszkaniowej z towarzyszeniem usług. Tereny zainwestowane zgodnie z
kierunkami studium stanowią zabudowę jednorodzinną, wielorodzinną, a teren szpitala specjalistycznego usługi z towarzyszeniem
zieleni. Rozwiązania przyjęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kościerzyna Zachód w
Kościerzynie są zgodne z ustaleniami studium.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr VI/42/07
Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 lutego 2007 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie
zawierający rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu
Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu
dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego zgodnie z uchwałą nr XXII/81/2004 Rady
Miasta Kościerzyna z dnia 26 maja 2004r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie.
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania ukazało się:
a)
w lokalnej prasie
b)
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kościerzyna,
c)
w BIP Miasta Kościerzyna.
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 03.11.2006 roku do 24.11.2006 roku. W dniu 23.11.2006
roku odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rozwiązaniami. Termin składania uwag do projektu planu upłynął z dniem 08.12.2006 roku.

W ustawowym terminie wpłynęły uwagi do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego osiedla
Kościerzyna Zachód w Kościerzynie. Burmistrz Miasta Kościerzyna wprowadził w projekcie planu zmiany
wynikające z rozpatrzenia uwag oraz przekazał projekt planu wraz z listą uwag nie uwzględnionych w planie
Radzie Miasta.
Po rozpatrzeniu:
pisma państwa Anny i Bolesława Dziemińskich zam. Kościerzyna ul. Norwida 23 z dnia 04.12.2006 w sprawie:
przesunięcia projektowanego dojazdu 15/10.1.KX poza teren działek 125/4 i 125/5 będących własnością
wnoszących uwagę.
Rada Miasta Kościerzyna odrzuca wniesioną uwagę.
UZASADNIENIE
Projektowany dojazd stanowi fragment układu komunikacyjnego wraz z drogami KD.11.D i KD.14.D pozwalającego
na zapewnienie alternatywnego dojazdu dla terenów położonych wzdłuż ul. Norwida. Dla niektórych terenów w tym
m.in. działek nr 125/4 i 125/5 wyznaczenie drogi w tym rejonie otwiera możliwości zainwestowania tych terenów, a
także wyznaczenie nowych działek budowlanych posiadających niezbędny dla ich obsługi dojazd.
pismo pani Apoloni Bieleckiej, zam. 85-365 Bydgoszcz, ul. Letnia 13 z dnia 30.11.2006r. w
sprawie:
przeznaczenia terenów działki nr 35 pod działalność gospodarczą.
Rada Miasta Kościerzyna odrzuca wniesioną uwagę.
UZASADNIENIE
W przypadku działki nr 35 większa jej część zostaje zgodnie z ustaleniami planu przeznaczona pod drogę
publiczną, która stanowi ważny element układu komunikacyjnego zarówno w skali planu jak również w północno
zachodniej części miasta obejmującej tereny osiedli mieszkaniowych. Projektowana droga KD.17.D przebiegająca
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częściowo przez teren działki nr 35 będzie stanowiła połączenie terenów w rejonie ul. Piechowskiego z drogą
krajową nr 20.
pismo pani Bożeny Szeniuk, zam. 85-791 Bydgoszcz, ul. Skarżyńskiego 3/42 z
21.11.2006 w sprawie:

dnia

zmiany przebiegu projektowanej w planie drogi oznaczonej jako KD.17.D poza teren działki nr
37,
Rada Miasta Kościerzyna odrzuca wniesioną uwagę.
UZASADNIENIE:
Projektowana droga będzie stanowiła fragment układu komunikacyjnego łączącego tereny w
rejonie ul. Piechowskiego z drogą krajową nr 20. Przebieg drogi biegnącej m.in. przez tereny
działki nr 37 została przyjęty jako kontynuacja istniejącej ul. Kalinowej oraz wyznaczonych
geodezyjnie fragmentarycznie terenów przeznaczonych pod omawiany system
komunikacyjny. Przebieg omawianej drogi posiada również swoją kontynuacje w
obowiązującym planie sąsiednim.
Pod omawianą drogę przeznacza się jedynie niewielki fragment działki nr 37 natomiast reszta
działki pozostaje przeznaczona pod zabudowę.
pismo pani Apoloni Bieleckiej zam. 85-365 Bydgoszcz, ul. Letnia 13 z dnia 05.12.2006r w
sprawie:
1) zmiany przebiegu projektowanej w planie drogi oznaczonej jako KD.17.D poza tereny
działek nr 35 i 36,
2) zamiany gruntów przewidzianych pod drogę na grunty możliwe do zainwestowania.
Rada Miasta Kościerzyna:
1) odrzuca wniesioną uwagę dotyczącą zmiany przebiegu drogi oznaczonej jako KD.17.D.
2) zamiana gruntów odbywa się na mocy procedury, która nie stanowi elementu opracowania
projektu planu miejscowego.
UZASADNIENIE:
Projektowana droga będzie stanowiła fragment układu komunikacyjnego łączącego tereny w
rejonie ul. Piechowskiego z drogą krajową nr 20. Przebieg drogi biegającej m.in. przez tereny
działki nr 35 został przyjęty jako kontynuacja istniejącej ul. Kalinowej oraz w chwili obecnej
wyznaczonych geodezyjnie fragmentarycznych terenów przeznaczonych pod omawiany
system komunikacyjny. Przebieg omawianej drogi posiada również swoją kontynuacje w
obowiązującym planie sąsiednim.
pismo Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ul. Piechowskiego 36 z dnia 29.11.2006
w sprawie:
przesunięcia projektowanego dojazdu 22/10.1.KX do linii lasu stanowiącej granicę
opracowania ze względu na kolizję z siecią gazową średniego ciśnienia oraz linią
energetyczną średniego ciśnienia.
Rada Miasta Kościerzyna odrzuca wniesioną uwagę.
UZASADNIENIE:
Proponowane przez Szpital usytuowanie dojazdu jest nie racjonalne:
1) teren wskazany przez szpital pod lokalizację dojazdu stanowi własność prywatna i
przeznaczony jest pod zabudowę, natomiast droga zaproponowana w planie, przebiega
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przez tereny wyłączone z zabudowy ze względu na lokalizację strefy podejścia do
lądowania dla helikopterów,
2) połączenie istniejącego układu drogowego na terenie szpitala w sąsiedztwie lasu
zgodnie z sugestią szpitala z projektowaną droga KD.10.D jest nie korzystne ze względu
na ukształtowanie terenu. Dla dojazdu w tym rejonie wymagane byłoby pokonanie na
krótkim odcinku znacznej różnicy wzniesień, a także przeznaczenie większej części
terenu pod tą drogę niż w rozwiązaniu przyjętym w planie.
Projektowany dojazd nie koliduje z sieciami inżynierskimi.
Ewentualna kolizja mogła by mieć miejsce na odcinku łączącym projektowany dojazd
22/10.1.KX z układem drogowym w granicach szpitala. Wykonanie wspomnianego połączenia
wymagałoby przejścia przez gazociąg średniego ciśnienia oraz sieci energetyczne. Z
technicznego punktu widzenie nie jest to jednak problem uniemożliwiającym realizację
omawianej drogi w zaproponowanym miejscu.
Proponuje się przesunąć projektowany dojazd w taki sposób, aby droga znalazła się poza
projektowanym ogrodzeniem lądowiska dla helikopterów tj. ok. 20 m na północ w stosunku do
zaproponowanego pierwotnie rozwiązania.

60

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI OSIEDLA KOŚCIERZYNA ZACHÓD
W KOŚCIERZYNIE

Załącznik nr 3
do Uchwały nr VI/42/07
Rady Miejskiej w Kościerzynie z dnia 28 lutego 2007 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie
zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji,
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
I. Zadania własne gminy
Do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, finansowanych z udziałem środków z budżetu
gminy zalicza się:
1. budowę dróg gminnych wraz z ich oświetleniem,
2. budowę wodociągów i urządzeń wodociągowych,
3. budowę kanalizacji sanitarnej z urządzeniami,
4. budowę kanalizacji deszczowej z urządzeniami,
Przepisom o finansach publicznych podlegają inwestycje, 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)
Pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, określone w art. 7 ust. 1 ustawy o
samorządzie gminnym, jak:
1) zaopatrzenie w energię elektryczną,
2) zaopatrzenie w energię cieplną,
3) zaopatrzenie w gaz,
podlegają dodatkowo regulacjom ustawy Prawo energetyczne. Zaopatrzenie w te media realizują przedsiębiorstwa
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.
II. Budowa dróg gminnych.
Obszar objęty planem obsługiwany jest przez układ komunikacyjny, który tworzą:
1) ulica klasy lokalnej – „L” oznaczona na rysunku planu jako KD.01.L tj. ul. Piechowskiego;
2) ulice klasy dojazdowa – „D” ” oznaczone na rysunku planu jako KD.02.D, KD.03.D, KD.04.D, KD.05.D,
KD.06.D, KD.07.D, KD.08.D, KD.09.D; KD.10.D, KD.11.D, KD.12.D, KD.13.D, KD.14.D, KD.15.D, KD.16.D,
KD.17.D;
3) dojazdy oznaczone na rysunku planu jako:
a) 11/10.1.KX, 11/10.2.KX stanowiących dojazd do istniejącej zabudowy wielorodzinnej,
b) 22/10.1.KX stanowiący dojazd awaryjny do szpitala
4) do układu dróg gminnych mogą być zaliczone inne drogi, zgodnie z odpowiednimi uchwałami Rady Miasta.
5) realizacja dróg stanowiących główny układ komunikacyjny następować będzie z budżetu gminy,
6) istnieją możliwości współfinansowania budowy dróg na podstawie umowy z zainteresowanym inwestorem,
7) istnieją również możliwości ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE ( w zakresie
budowy dróg oraz uzbrojenia pozostającego w gestii gminy).
III. Uzbrojenie terenu
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodę
7) obszar objęty planem zaopatrywany będzie w wodę z wodociągu miejskiego;
8) szpital zaopatrywany jest w wodę z własnego ujęcia, a wodociąg miejski stanowi źródło rezerwowe;
9) rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla terenów nie zainwestowanych następować będzie w oparciu o
istniejące sieci w przyległych ulicach;
10) nowe sieci realizowane będą w nowo projektowanych ulicach tworząc układy pierścieniowe;
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11) rozbudowa i modernizacja istniejących sieci powinna następować w miarę postępu zainwestowania;
rozbudowa sieci będzie następowała według warunków technicznych wydawanych przez gestora sieci do
projektów budowlanych.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu kanalizacji sanitarnej
7) odprowadzenie ścieków w oparciu o istniejącą i projektowana sieć kanalizacji sanitarnej do miejskiej
oczyszczalni ścieków;
8) dla całego terenu objętego planem obowiązuje zakaz odprowadzane ścieków do szczelnych zbiorników
bezodpływowych;
9) dopuszcza się budowę sieci kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających ulic, dojazdów i ciągów pieszych
po uzgodnieniu projektowanego przebiegu z odpowiednim zarządcą drogi oraz w oparciu o zasady określone
w ustaleniach szczegółowych;
10) wyklucza się zrzut ścieków sanitarnych, przemysłowych do gruntu i wód powierzchniowych bez oczyszczenia;
11) dla terenów pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Piechowskiego odprowadzenie ścieków odbywać się będzie poprzez
istniejące oraz projektowane sieci w istniejących i projektowanych ulicach i skierowane do sieci położonej w ul.
Skłodowskiej;
12) dla terenów na północ od ul. Piechowskiego zakłada się odprowadzanie ścieków w oparciu o istniejące sieci w
ul. Małcużyńskiego, Moniuszki, Piechowskiego i Norwida oraz poprzez rozbudowane sieci w projektowanych
dla tego terenu ulicach.
Główne elementy rozbudowy systemu kanalizacji deszczowej:
5) obowiązuje odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej. Do czasu
realizacji kanalizacji deszczowej obowiązuje zagospodarowanie wód opadowych w granicach własnych działki;
6) zrzut wód opadowych i roztopowych z:
c) terenów składowych, komunikacji drogowej,
d) terenów o innym użytkowaniu mogącym spowodować zanieczyszczenie wód opadowych,
- wymaga przed odprowadzeniem do gruntu i do wód powierzchniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wody opadowe lub roztopowe pochodzące z dachów
oraz powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w punkcie 2) mogą być wprowadzane do wód lub do
ziemi;
4) dla terenów wymagających wyposażenia w urządzenia do oczyszczania wód opadowych obowiązuje lokalizacja
tych urządzeń na działce inwestora.
Wodociągi i przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej realizowane:
1. ze środków budżetowych gminy,
2. istnieją możliwości ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE
(w zakresie budowy dróg oraz uzbrojenia pozostającego w gestii gminy).
Linie elektroenergetyczne, ciepłociągi i gazociągi realizowane przez przedsiębiorstwa energetyczne posiadające
koncesje.

………………………………………………….
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