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UCHWAŁA NR ... / ... / ... 

RADY MIASTA OPOLA 

z dnia ... .............. ........ r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 

Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu 

 

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

przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, poz. 1086, poz. 471) zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz w związku z Uchwałą 

Nr XXVII/485/16 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w 

Opolu, Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - 

Józefa Kokota w Opolu, zwany dalej planem, po stwierdzeniu przez Radę Miasta Opola, iż nie narusza 

on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Opola, uchwalonego 

przez Radę Miasta Opola uchwałą Nr LXVI/1248/18 z dnia 5 lipca 2018 r. 

2. Integralną częścią uchwały są: 

1) rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1; 

2) wykaz zabytków, stanowiący załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące 

załącznik nr 3; 

4) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 4. 

3. Ustalenia obejmujące obowiązkowy przedmiot planu ujęte są w postaci: 

1) przepisów ogólnych określających zakres spraw regulowanych uchwałą i zawierających 

objaśnienia użytych terminów i pojęć; 

2) przepisów szczegółowych, zawartych w kartach terenów, odnoszących się do poszczególnych 

terenów wyznaczonych na obszarze objętym granicami planu. 

4. Ustalenia określone w ust. 3 obowiązują łącznie. 

5. Zakres spraw regulowanych uchwałą dotyczy ustaleń art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 2. Granice obszaru objętego planem, przedstawione na rysunku, stanowią: od północy – ulica 

Wrocławska, od wschodu – ulica ks. Bolesława Domańskiego, od południa – ulica Józefa Kokota i od 

zachodu – teren istniejącego cmentarza komunalnego przy ulicy Cmentarnej oraz tereny zabudowy 

usługowo-magazynowej przy ulicy Zbożowej. 

§ 3. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Opola; 

2) planie – należy przez to rozumieć przepisy zawarte w niniejszej uchwale wraz z rysunkiem 

planu; 

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000, stanowiący 

załącznik nr 1 do uchwały;  

4) karcie terenu – należy przez to rozumieć zapis ustaleń przepisów szczegółowych dla 

poszczególnych terenów wyznaczonych na obszarze objętym granicami planu, ujętych w formie 

tabeli; 
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5) terenie – należy przez to rozumieć obszar, wyznaczony na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi, oznaczony symbolem, na którym obowiązują odpowiednie ustalenia; 

6) przeznaczeniu terenu podstawowym – należy przez to rozumieć kategorie przeznaczenia lub 

grupy tych kategorii, które dominują na danym terenie, jednocześnie w granicach terenu i na 

poszczególnych działkach; 

7) przeznaczeniu terenu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu, które 

może uzupełniać lub wzbogacać przeznaczenie podstawowe jednocześnie w granicach terenu i na 

poszczególnych działkach, w sposób określony w ustaleniach; 

8) zabudowie – należy przez to rozumieć budynki, wiaty oraz obiekty budowlane niepołączone 

trwale z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadające 

fundamenty i dach; 

9) procencie zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy w odniesieniu 

do powierzchni działki budowlanej; 

10) procencie powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć stosunek 

powierzchni terenu biologicznie czynnego w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej; 

11) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć określenie dopuszczalnego pionowego 

wymiaru zabudowy mierzonego do każdego punktu stropodachu, zbiegu połaci dachowych, 

kalenicy, górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki (bez uwzględniania maszynowni 

dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, jeśli są cofnięte minimum 5m od elewacji 

zewnętrznej), od naturalnej rzędnej terenu, znajdującej się pionowo poniżej tego punktu, a 

zabudowa nie może przekraczać dopuszczalnej wysokości w żadnym miejscu swojego rzutu; 

12) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, ograniczającą część 

terenu, na którym dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części zabudowy; 

13) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć nieprzekraczalną linię zabudowy, 

na której musi być usytuowana zewnętrzna krawędź zewnętrznej ściany (przegrody), z 

dopuszczeniem możliwości miejscowego cofnięcia części zabudowy za wskazaną linię, pod 

warunkiem, że głębokość cofnięcia nie może przekroczyć 2 m, a powierzchnia cofnięcia nie może 

przekroczyć 30% powierzchni ściany elewacji; 

14) zakazie lokalizacji zabudowy – należy przez to rozumieć zakaz zwiększania liczby budynków 

lub innej zabudowy na terenie; 

15) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych od 0° do 

12°; 

16) dachu stromym – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych ponad 

12°; 

17) dominancie – należy przez to rozumieć obiekt budowlany lub jego część, który koncentruje 

uwagę obserwatora; 

18) akcencie architektonicznym – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego lub 

obiekt małej architektury, który koncentruje uwagę obserwatorów w najbliższym jego otoczeniu; 

19) miejscach postojowych (m.p.) – należy przez to rozumieć miejsca postojowe dla samochodów 

osobowych, w tym wymagane miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w 

kartę parkingową; 

20) szpalerze drzew – należy przez to rozumieć rząd lub dwa rzędy drzew. 

2. Przeznaczenia terenów określone w planie jako: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – należy rozumieć jako grunty zabudowane 

i zurbanizowane kwalifikowane jako tereny mieszkaniowe, na których dopuszcza się część, jeden 

lub zespół budynków wskazanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych jako budynki 

mieszkalne jednorodzinne oraz budynki o dwóch mieszkaniach, wraz z obiektami towarzyszącymi 

i urządzeniami związanymi z ich obsługą; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – należy rozumieć jako grunty zabudowane 

i zurbanizowane kwalifikowane jako tereny mieszkaniowe, na których dopuszcza się część, jeden 
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lub zespół budynków wskazanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych jako budynki 

mieszkalne o trzech i więcej mieszkaniach, wraz z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami 

związanymi z ich obsługą; 

3) tereny zabudowy usługowej – należy rozumieć jako grunty zabudowane i zurbanizowane 

kwalifikowane jako tereny zabudowane, na których dopuszcza się część, jeden lub zespół 

budynków niemieszkalnych, z wyłączeniem budynków przemysłowych i magazynowych, 

o określonej w przepisach szczegółowych klasyfikacji zgodnej z Polską Klasyfikacją Obiektów 

Budowlanych, wraz z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami związanymi z ich obsługą; 

4) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – należy rozumieć jako grunty 

zabudowane i zurbanizowane kwalifikowane jako tereny przemysłowe, na których dopuszcza się 

część, jeden lub zespół budynków przemysłowych i magazynowych wskazanych w Polskiej 

Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, wraz z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami 

związanymi z ich obsługą; 

5) tereny sportu i rekreacji – należy rozumieć jako grunty zabudowane i zurbanizowane 

kwalifikowane jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, na których dopuszcza się budowle 

sportowe i rekreacyjne wskazane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, wraz z 

obiektami towarzyszącymi i urządzeniami związanymi z ich obsługą. 

§ 4. 1. Na rysunku planu obowiązującymi ustaleniami są: 

1) granice obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) oznaczenia przeznaczenia terenów; 

4) obowiązujące linie zabudowy; 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

6) kierunki głównych kalenic; 

7) dominanty; 

8) akcenty architektoniczne; 

9) zabytki; 

10) granice stanowisk archeologicznych wraz z numerem stanowiska; 

11) drzewostan istniejący do zachowania; 

12) odległość 10m od osi korytarza radiokomunikacyjnego; 

13) odległość 50m od granicy cmentarza; 

14) odległość 150m od granicy cmentarza; 

2. Niewymienione w ust. 1, pozostałe elementy rysunku, mają charakter informacyjny. 

Rozdział 2 

Przepisy szczegółowe 

§ 5. Uchwala się następujące karty terenów do planu: 
 

1. KARTA TERENU NR 001  

1) SYMBOL I NR TERENU: 1MN; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 22,0 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie szeregowym, 

b) uzupełniające: uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0,4 do 1,2, 
- procent zabudowy maksimum 45%, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 30%, 

b) linie zabudowy: 
nieprzekraczalna linia zabudowy 6m i 4m od linii rozgraniczającej teren 3KDL, 

6m od linii rozgraniczającej teren 3KDW, zgodnie z rysunkiem planu, 
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c) parametry zabudowy: 
- wysokość zabudowy do 11m, 

- liczba kondygnacji nadziemnych 2, z zastrzeżeniem tiret trzecie, 

- dopuszcza się trzecią kondygnację nadziemną w poddaszu dachu stromego, 

d) dachy: 

- strome, dwuspadowe i czterospadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci 

w przedziale 30º-45º, w odcieniach kolorów: czerwonego, brązowego lub 

grafitowego, 
- kierunek głównej kalenicy zgodnie z rysunkiem planu, 

- nie dopuszcza się dachów mansardowych; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 
b) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” zgodnie z przepisami odrębnymi; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: w odległości do 150m od granicy cmentarza obowiązują przepisy odrębne; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 
- szeregowy układ zabudowy, 

- wysokość budowli do 5m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń minimum 65% powierzchni biologicznie czynnej, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 

- wysokość do 1,5m, 

- dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do zabudowy, na której 

zostały zamontowane, 
- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 

9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): minimum 2 m.p. na lokal mieszkalny, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 
c) dostępność komunikacyjna: od terenów 3KDL, 3KDW; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu kanalizacji 

sanitarnej, po niezbędnej rozbudowie, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 
gruntowych, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 

wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego z istniejącym 
układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 

systemy retencyjne na terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: z infrastruktury gazowej, po niezbędnej rozbudowie, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: 
z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej niezbędnej budowie 

lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 

niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
a) szerokość frontu działki od strony terenu 3KDL minimum 8m, 
b) powierzchnia działki minimum 2 a, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego usytuowanego na terenie 3KDL od 85º do 95º; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

nie ustala się. 

2. KARTA TERENU NR 002 

1) SYMBOL I NR TERENU: 2MN; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 12,7 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym lub 

bliźniaczym, 
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b) uzupełniające: uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0,3 do 0,8, 

- procent zabudowy maksimum 40%, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 50%, 

b) linie zabudowy: 
nieprzekraczalna linia zabudowy 6m od linii rozgraniczającej teren 3KDL oraz 

minimum 6m od linii rozgraniczającej teren 7KDD, zgodnie z rysunkiem 

planu, 

c) parametry zabudowy: 
- wysokość zabudowy do 11m, 
- liczba kondygnacji nadziemnych 2, z zastrzeżeniem tiret trzecie, 

- dopuszcza się trzecią kondygnację nadziemną w poddaszu dachu stromego, 

d) dachy: 

- strome, dwuspadowe i czterospadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci 
w przedziale 30º-45º, w odcieniach kolorów: czerwonego, brązowego lub 

grafitowego, 

- nie dopuszcza się dachów mansardowych; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 
b) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” zgodnie z przepisami odrębnymi; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: nie ustala się; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 
- wolnostojący układ zabudowy, 

- wysokość budowli do 5m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń minimum 65% powierzchni biologicznie czynnej, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 

- wysokość do 1,5m, 

- dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do zabudowy, na której 
zostały zamontowane, 

- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): minimum 2 m.p. na lokal mieszkalny, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 
c) dostępność komunikacyjna: od terenów 3KDL, 7KDD; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu kanalizacji 

sanitarnej, po niezbędnej rozbudowie, 
- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 

gruntowych, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 

wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 
- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 

systemy retencyjne na terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: z infrastruktury gazowej, po niezbędnej rozbudowie, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: 
z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej niezbędnej budowie 

lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 

niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
a) szerokość frontu działki od strony terenu 3KDL minimum 20m, 
b) powierzchnia działki minimum 5 a, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego usytuowanego na terenie 3KDL od 85º do 95º; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

nie ustala się. 
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3. KARTA TERENU NR 003 

1) SYMBOL I NR TERENU: 3MN; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 11,2 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym lub 

bliźniaczym, 

b) uzupełniające: uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0,3 do 0,8, 

- procent zabudowy maksimum 40%, 
- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 50%, 

b) linie zabudowy: 
nieprzekraczalna linia zabudowy 6m od linii rozgraniczającej teren 3KDL oraz 

minimum 6m od linii rozgraniczającej teren 7KDD, zgodnie z rysunkiem 
planu, 

c) parametry zabudowy: 
- wysokość zabudowy do 11m, 

- liczba kondygnacji nadziemnych 2, z zastrzeżeniem tiret trzecie, 

- dopuszcza się trzecią kondygnację nadziemną w poddaszu dachu stromego, 

d) dachy: 

- strome, dwuspadowe i czterospadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci 

w przedziale 30º-45º, w odcieniach kolorów: czerwonego, brązowego lub 

grafitowego, 

- nie dopuszcza się dachów mansardowych; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 
b) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” zgodnie z przepisami odrębnymi; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: nie ustala się; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 
- wolnostojący układ zabudowy, 
- wysokość budowli do 5m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń minimum 65% powierzchni biologicznie czynnej, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 

- wysokość do 1,5m, 
- dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do zabudowy, na której 

zostały zamontowane, 

- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): minimum 2 m.p. na lokal mieszkalny, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 
c) dostępność komunikacyjna: od terenów 3KDL, 7KDD; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu kanalizacji 
sanitarnej, po niezbędnej rozbudowie, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 

gruntowych, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 

wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 
systemy retencyjne na terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: z infrastruktury gazowej, po niezbędnej rozbudowie, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: 
z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej niezbędnej budowie 

lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 
niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
a) szerokość frontu działki od strony terenu 3KDL minimum 20m, 
b) powierzchnia działki minimum 5 a, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego usytuowanego na terenie 3KDL od 85º do 95º; 
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12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

nie ustala się. 

4. KARTA TERENU NR 004 

1) SYMBOL I NR TERENU: 4MN; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 22,4 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie szeregowym, 

b) uzupełniające: uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0,4 do 1,2, 

- procent zabudowy maksimum 45%, 
- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 30%, 

b) linie zabudowy: 
nieprzekraczalna linia zabudowy 6m od linii rozgraniczającej teren 3KDL, 

zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 
- wysokość zabudowy do 11m, 
- liczba kondygnacji nadziemnych 2, z zastrzeżeniem tiret trzecie, 

- dopuszcza się trzecią kondygnację nadziemną w poddaszu dachu stromego, 

d) dachy: 

- strome, dwuspadowe i czterospadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci 
w przedziale 30º-45º, w odcieniach kolorów: czerwonego, brązowego lub 

grafitowego, 

- kierunek głównej kalenicy zgodnie z rysunkiem planu, 
- nie dopuszcza się dachów mansardowych; 

5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 
b) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” zgodnie z przepisami odrębnymi; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: nie ustala się; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 
- szeregowy układ zabudowy, 

- wysokość budowli do 5m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń minimum 65% powierzchni biologicznie czynnej, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 

- wysokość do 1,5m, 
- dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do zabudowy, na której 

zostały zamontowane, 

- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): minimum 2 m.p. na lokal mieszkalny, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 
c) dostępność komunikacyjna: od terenu 3KDL; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu kanalizacji 

sanitarnej, po niezbędnej rozbudowie, 
- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 

gruntowych, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 
wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 
systemy retencyjne na terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: z infrastruktury gazowej, po niezbędnej rozbudowie, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: 
z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej niezbędnej budowie 

lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 
niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 
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i) zapewnienie telekomunikacji: z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
a) szerokość frontu działki od strony terenu 3KDL minimum 8m, 
b) powierzchnia działki minimum 2,5 a, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego usytuowanego na terenie 3KDL od 85º do 95º; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

nie ustala się. 

5. KARTA TERENU NR 005 

1) SYMBOL I NR TERENU: 5MN; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 92,8 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – wolnostojącej, 

b) uzupełniające: uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0,3 do 0,8, 

- procent zabudowy maksimum 40%, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 50%, 

b) linie zabudowy: 
nieprzekraczalne linie zabudowy 4m od linii rozgraniczającej teren 3KDL, 

3KDD, 4KDD, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 
- wysokość zabudowy do 11m, 

- liczba kondygnacji nadziemnych 2, z zastrzeżeniem tiret trzecie, 
- dopuszcza się trzecią kondygnację nadziemną w poddaszu dachu stromego, 

d) dachy: 
strome, dwuspadowe i czterospadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci w 

przedziale 30º-45º, w odcieniach kolorów: czerwonego, brązowego lub 
grafitowego; 

5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 
b) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” zgodnie z przepisami odrębnymi; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: nie ustala się; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 
- wolnostojący układ zabudowy, 
- wysokość budowli do 5m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: 
jednokondygnacyjne nawiązujące formą i wykończeniem do budynku 

mieszkalnego, 

d) zieleń minimum 65% powierzchni biologicznie czynnej, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 

- wysokość do 1,5m, 

- dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do zabudowy, na której 

zostały zamontowane, 
- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 

9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): minimum 2 m.p. na lokal mieszkalny, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 
c) dostępność komunikacyjna: od terenów 3KDL, 3KDD, 4KDD; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu kanalizacji 
sanitarnej, po niezbędnej rozbudowie, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 

gruntowych, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 

wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego z istniejącym 
układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 

systemy retencyjne na terenie, 
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f) zaopatrzenie w gaz: z infrastruktury gazowej, po niezbędnej rozbudowie, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: 
z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej niezbędnej budowie 

lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 
niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
a) szerokość frontu działki od strony terenu 4KDD minimum 25m, 
b) powierzchnia działki od 7 a do 8 a, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 80º do 100º; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

nie ustala się. 

6. KARTA TERENU NR 006 

1) SYMBOL I NR TERENU: 6MN; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 90,6 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – wolnostojącej, 

b) uzupełniające: uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0,3 do 0,8, 

- procent zabudowy maksimum 40%, 
- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 50%, 

b) linie zabudowy: 
nieprzekraczalne linie zabudowy 4m od linii rozgraniczającej teren 2KDL, 

3KDL, 3KDD, 4KDD, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 
- wysokość zabudowy do 11m, 
- liczba kondygnacji nadziemnych 2, z zastrzeżeniem tiret trzecie, 

- dopuszcza się trzecią kondygnację nadziemną w poddaszu dachu stromego, 

d) dachy: 
strome, dwuspadowe i czterospadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci w 

przedziale 30º-45º, w odcieniach kolorów: czerwonego, brązowego lub 
grafitowego; 

5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 
b) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” zgodnie z przepisami odrębnymi; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: w odległości do 150m od granicy cmentarza obowiązują przepisy odrębne; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 
- wolnostojący układ zabudowy, 
- wysokość budowli do 5m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: 
jednokondygnacyjne nawiązujące formą i wykończeniem do budynku 

mieszkalnego, 

d) zieleń minimum 65% powierzchni biologicznie czynnej, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 

- wysokość do 1,5m, 

- dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do zabudowy, na której 

zostały zamontowane, 
- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 

9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): minimum 2 m.p. na lokal mieszkalny, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 
c) dostępność komunikacyjna: od terenów 2KDL, 3KDL, 3KDD, 4KDD; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu kanalizacji 

sanitarnej, po niezbędnej rozbudowie, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 
gruntowych, 
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e) odprowadzenie wód opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 

wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego z istniejącym 
układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 

systemy retencyjne na terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: z infrastruktury gazowej, po niezbędnej rozbudowie, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: 
z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej niezbędnej budowie 

lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 

niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
a) szerokość frontu działki od strony terenu 3KDL i 4KDD minimum 25m, 
b) powierzchnia działki od 7 a do 8 a, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 85º do 95º; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

nie ustala się. 

7. KARTA TERENU NR 007 

1) SYMBOL I NR TERENU: 7MN; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 99,8 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – wolnostojącej, 

b) uzupełniające: uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0,3 do 0,8, 
- procent zabudowy maksimum 40%, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 50%, 

b) linie zabudowy: 
nieprzekraczalne linie zabudowy 4m od linii rozgraniczającej teren 3KDL, 

4KDD, 6KDW, 8KDW, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 
- wysokość zabudowy do 11m, 

- liczba kondygnacji nadziemnych 1, z zastrzeżeniem tiret trzecie, 

- dopuszcza się drugą kondygnację nadziemną w poddaszu dachu stromego, 

d) dachy: 
strome, dwuspadowe i czterospadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci w 

przedziale 30º-45º, w odcieniach kolorów: czerwonego, brązowego lub 

grafitowego; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 
b) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” zgodnie z przepisami odrębnymi; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: nie ustala się; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 
- wolnostojący układ zabudowy, 

- wysokość budowli do 5m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: 
jednokondygnacyjne nawiązujące formą i wykończeniem do budynku 

mieszkalnego, 

d) zieleń minimum 65% powierzchni biologicznie czynnej, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 

- wysokość do 1,5m, 
- dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do zabudowy, na której 

zostały zamontowane, 

- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): minimum 2 m.p. na lokal mieszkalny, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 
c) dostępność komunikacyjna: od terenów 3KDL, 4KDD, 6KDW, 8KDW; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 
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c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu kanalizacji 

sanitarnej, po niezbędnej rozbudowie, 
- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 

gruntowych, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 

wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 
- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 

systemy retencyjne na terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: z infrastruktury gazowej, po niezbędnej rozbudowie, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: 
z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej niezbędnej budowie 

lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 
niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
a) szerokość frontu działki od strony terenu 4KDD i 6KDW minimum 25m, 
b) powierzchnia działki od 5,5 a do 12,5 a, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego usytuowanego na terenie 4KDD i 6KDW od 85º do 95º; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

nie ustala się. 

8. KARTA TERENU NR 008 

1) SYMBOL I NR TERENU: 8MN; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 81,6 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – wolnostojącej, 

b) uzupełniające: uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0,3 do 0,8, 

- procent zabudowy maksimum 40%, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 50%, 

b) linie zabudowy: 
nieprzekraczalne linie zabudowy 4m od linii rozgraniczającej teren 2KDL, 

4KDD, 6KDW, 8KDW, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 
- wysokość zabudowy do 11m, 

- liczba kondygnacji nadziemnych 1, z zastrzeżeniem tiret trzecie, 
- dopuszcza się drugą kondygnację nadziemną w poddaszu dachu stromego, 

d) dachy: 
strome, dwuspadowe i czterospadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci w 

przedziale 30º-45º, w odcieniach kolorów: czerwonego, brązowego lub 
grafitowego; 

5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 
b) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” zgodnie z przepisami odrębnymi; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: w odległości do 150m od granicy cmentarza obowiązują przepisy odrębne; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 
- wolnostojący układ zabudowy, 
- wysokość budowli do 5m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: 
jednokondygnacyjne nawiązujące formą i wykończeniem do budynku 

mieszkalnego, 

d) zieleń minimum 65% powierzchni biologicznie czynnej, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 

- wysokość do 1,5m, 

- dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do zabudowy, na której 

zostały zamontowane, 
- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 

9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): minimum 2 m.p. na lokal mieszkalny, 
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b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 
c) dostępność komunikacyjna: od terenów 2KDL, 4KDD, 6KDW, 8KDW; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu kanalizacji 
sanitarnej, po niezbędnej rozbudowie, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 

gruntowych, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 

wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego z istniejącym 
układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 

systemy retencyjne na terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: z infrastruktury gazowej, po niezbędnej rozbudowie, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: 
z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej niezbędnej budowie 

lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 

niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
a) szerokość frontu działki od strony terenu 4KDD i 6KDW minimum 25m, 
b) powierzchnia działki od 6,5 a do 9,5 a, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego usytuowanego na terenie 4KDD i 6KDW od 85º do 95º; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

nie ustala się. 

9. KARTA TERENU NR 009 

1) SYMBOL I NR TERENU: 9MN; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 99,4 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym lub 

bliźniaczym, 

b) uzupełniające: uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0,3 do 0,8, 

- procent zabudowy maksimum 40%, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 50%, 

b) linie zabudowy: 
nieprzekraczalne linie zabudowy od 2m do 4m od linii rozgraniczającej teren 

4KDL oraz 4m od linii rozgraniczającej tereny 3KDL, 6KDW i 7KDW, 

zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 
- wysokość zabudowy do 11m, 
- liczba kondygnacji nadziemnych 1, z zastrzeżeniem tiret trzecie, 

- dopuszcza się drugą kondygnację nadziemną w poddaszu dachu stromego, 

d) dachy: 
strome, dwuspadowe i czterospadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci w 

przedziale 30º-45º, w odcieniach kolorów: czerwonego, brązowego lub 

grafitowego; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 
b) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” zgodnie z przepisami odrębnymi; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: nie ustala się; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 
- wolnostojący układ zabudowy, 
- wysokość budowli do 5m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: 
jednokondygnacyjne nawiązujące formą i wykończeniem do budynku 

mieszkalnego, 
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d) zieleń minimum 65% powierzchni biologicznie czynnej, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 

- wysokość do 1,5m, 

- dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do zabudowy, na której 
zostały zamontowane, 

- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): minimum 2 m.p. na lokal mieszkalny, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 
c) dostępność komunikacyjna: od terenów 3KDL, 4KDL, 6KDW, 7KDW; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu kanalizacji 

sanitarnej, po niezbędnej rozbudowie, 
- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 

gruntowych, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 

wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 
- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 

systemy retencyjne na terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: z infrastruktury gazowej, po niezbędnej rozbudowie, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: 
z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej niezbędnej budowie 

lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 

niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
a) szerokość frontu działki od strony terenu 4KDL i 6KDW minimum 22m, 
b) powierzchnia działki od 5 a do 13 a, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego usytuowanego na terenie 4KDL i 6KDW od 80º do 100º; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

nie ustala się. 

10. KARTA TERENU NR 010 

1) SYMBOL I NR TERENU: 10MN; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 78,4 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym lub 

bliźniaczym, 

b) uzupełniające: uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0,3 do 0,8, 

- procent zabudowy maksimum 40%, 
- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 50%, 

b) linie zabudowy: 
nieprzekraczalne linie zabudowy 2m od linii rozgraniczającej teren 4KDL oraz 

4m od linii rozgraniczającej tereny 2KDL, 6KDW, 7KDW, zgodnie z 
rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 
- wysokość zabudowy do 11m, 

- liczba kondygnacji nadziemnych 1, z zastrzeżeniem tiret trzecie, 

- dopuszcza się drugą kondygnację nadziemną w poddaszu dachu stromego, 

d) dachy: 
strome, dwuspadowe i czterospadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci w 

przedziale 30º-45º, w odcieniach kolorów: czerwonego, brązowego lub 

grafitowego; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 
b) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” zgodnie z przepisami odrębnymi; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 
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e) pozostałe tereny i obiekty: w odległości do 150m od granicy cmentarza obowiązują przepisy odrębne; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 
- wolnostojący lub bliźniaczy układ zabudowy, 

- wysokość budowli do 5m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: 
jednokondygnacyjne nawiązujące formą i wykończeniem do budynku 

mieszkalnego, 

d) zieleń minimum 65% powierzchni biologicznie czynnej, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 

- wysokość do 1,5m, 

- dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do zabudowy, na której 
zostały zamontowane, 

- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): minimum 2 m.p. na lokal mieszkalny, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 
c) dostępność komunikacyjna: od terenów 2KDL, 4KDL, 6KDW, 7KDW; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu kanalizacji 

sanitarnej, po niezbędnej rozbudowie, 
- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 

gruntowych, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 
wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 
systemy retencyjne na terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: z infrastruktury gazowej, po niezbędnej rozbudowie, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: 
z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej niezbędnej budowie 

lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 
niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
a) szerokość frontu działki od strony terenu 4KDL i 6KDW minimum 25m, 
b) powierzchnia działki od 6 a do 13 a, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego usytuowanego na terenie 4KDL i 6KDW od 85º do 95º; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

nie ustala się. 

11. KARTA TERENU NR 011 

1) SYMBOL I NR TERENU: 11MN; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 151,0 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym lub 

bliźniaczym, 

b) uzupełniające: uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0,3 do 0,8, 
- procent zabudowy maksimum 40%, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 50%, 

b) linie zabudowy: 
nieprzekraczalne linie zabudowy 10m od linii rozgraniczającej teren 2KDL, 4m 

od linii rozgraniczającej teren 4KDL, 3KP, 4KDW oraz 50m od cmentarza a 
zarazem granicy planu, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 
- wysokość zabudowy do 11m, 

- liczba kondygnacji nadziemnych 1, z zastrzeżeniem tiret trzecie, 
- dopuszcza się drugą kondygnację nadziemną w poddaszu dachu stromego, 

d) dachy: 
strome, dwuspadowe i czterospadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci w 

przedziale 30º-45º, w odcieniach kolorów: czerwonego, brązowego lub 

grafitowego; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 
b) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” zgodnie z przepisami odrębnymi; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
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PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: 
w odległości do 50m i do 150m od granicy cmentarza obowiązują przepisy 

odrębne; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 
- wolnostojący lub bliźniaczy układ zabudowy, 
- wysokość budowli do 5m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: 
jednokondygnacyjne nawiązujące formą i wykończeniem do budynku 

mieszkalnego, 

d) zieleń minimum 65% powierzchni biologicznie czynnej, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 

- wysokość do 1,5m, 

- dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do zabudowy, na której 

zostały zamontowane, 
- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 

9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): minimum 2 m.p. na lokal mieszkalny, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 
c) dostępność komunikacyjna: od terenów 2KDL, 4KDW, 5KDW, 4KDL, 3KP; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu kanalizacji 

sanitarnej, po niezbędnej rozbudowie, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 
gruntowych, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 

wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego z istniejącym 
układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 

systemy retencyjne na terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: z infrastruktury gazowej, po niezbędnej rozbudowie, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: 
z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej niezbędnej budowie 

lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 

niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
a) szerokość frontu działki od strony terenu 2KDL minimum 20m, 
b) powierzchnia działki minimum 8 a, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego usytuowanego na terenie 2KDL od 85º do 95º; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

nie ustala się. 

12. KARTA TERENU NR 012 

1) SYMBOL I NR TERENU: 1MN/U; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 81,8 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: 

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym 
lub bliźniaczym, 

- tereny zabudowy usługowej: samodzielne restauracje i bary, budynki biurowe, 

budynki handlowo-usługowe, z zastrzeżeniem tiret trzecie, 
- z klasy budynków handlowo-usługowych wyłącza się centra handlowe, domy 

towarowe, hale używane do targów, aukcji i wystaw, targowiska pod dachem, 

stacje paliw, myjnie samochodowe i inne stacje obsługi, 
- powierzchnia całkowita usług nie może przekraczać 70% powierzchni 

całkowitej budynku, 

b) uzupełniające: uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0,3 do 1,0, 

- procent zabudowy maksimum 40%, 
- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 40%, 
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b) linie zabudowy: 

- nieprzekraczalna linia zabudowy 8m od linii rozgraniczającej teren 1KDZ 3m 

od linii rozgraniczającej teren 4KDL, 5KDD oraz 3m i 6m od linii 

rozgraniczającej teren 3KDL, zgodnie z rysunkiem planu, 
- dla części budynku przekraczającego linie zabudowy dopuszcza się 

przebudowę i nadbudowę przy czym odbudowa i rozbudowa takiego budynku 

nie może wykraczać poza ustalone linie zabudowy, 

c) parametry zabudowy: 
- wysokość zabudowy do 12m, 

- liczba kondygnacji nadziemnych 2, z zastrzeżeniem tiret trzecie, 

- dopuszcza się trzecią kondygnację nadziemną w poddaszu dachu stromego, 

d) dachy: 
strome, dwuspadowe i czterospadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci w 

przedziale 30º-45º, w odcieniach kolorów: czerwonego, brązowego lub 

grafitowego; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 
b) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów mieszkaniowo usługowych” zgodnie z przepisami odrębnymi; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 

dla zabytków oznaczonych na rysunku planu 

obowiązuje: 

- zachowanie w niezmienionej formie oryginalnych: gabarytu, kształtu dachu, 

rodzaju materiału pokrycia dachu oraz wykończeń ścian zewnętrznych, detali 

architektonicznych, stolarki otworowej, również w przypadku odbudowy, 
- przywracanie oryginalnego zewnętrznego wyglądu architektonicznego, 

zniekształconego przez wtórne przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remonty 

oraz wymiany stolarki otworowej niezgodne z zasadami konserwatorskimi, 
- uzupełnienie detalu i odtworzenie na wzór historycznych, 

- zakaz wykonywania tynków i ocieplenia niszczącego lub przysłaniającego 

detale architektoniczne, 
- zakaz lokalizacji elementów technicznego wyposażenia budynków (w 

szczególności klimatyzatory, anteny satelitarne, przewody kominowe) na 

frontowych elewacjach, 
- dopuszcza się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na wzór oryginalnej z 

zachowaniem wymiarów, podziału, sposobu otwierania i koloru, 

- dopuszcza się przebudowę mającą na celu adaptacje poddasza pod warunkiem 
zachowania formy i kształtu dachu, 

7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: nie ustala się; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 
- wolnostojący lub bliźniaczy układ zabudowy, 
- wysokość budowli do 5m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: 
jednokondygnacyjne nawiązujące formą i wykończeniem do budynku 

mieszkalnego, 

d) zieleń minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 

- zgodnie z pkt 6, 

- wysokość do 3,5m, 

- dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do zabudowy, na której 
zostały zamontowane, 

- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): 
- minimum 2 m.p. na lokal mieszkalny, 

- minimum 20 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej lokalu użytkowego, nie 
mniej niż 1, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 
c) dostępność komunikacyjna: od terenów 1KDZ, 3KDL, 4KDL, 5KDD; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu kanalizacji 
sanitarnej, po niezbędnej rozbudowie, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 
gruntowych, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 

wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego z istniejącym 
układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 

systemy retencyjne na terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: z infrastruktury gazowej, po niezbędnej rozbudowie, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej niezbędnej budowie 
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lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 

niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
a) szerokość frontu działki od strony terenu 1KDZ i 3KDL minimum 20m, 
b) powierzchnia działki od 6 a do 10 a, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego usytuowanego na terenie 1KDZ i 3KDL od 65º do 115º; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
30%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

nie ustala się. 

13. KARTA TERENU NR 013 

1) SYMBOL I NR TERENU: 2MN/U; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 75,3 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: 

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym 
lub bliźniaczym, 

- tereny zabudowy usługowej: samodzielne restauracje i bary, budynki biurowe, 

budynki handlowo-usługowe, z zastrzeżeniem tiret trzecie, 
- z klasy budynków handlowo-usługowych wyłącza się centra handlowe, domy 

towarowe, hale używane do targów, aukcji i wystaw, targowiska pod dachem, 

stacje paliw, myjnie samochodowe i inne stacje obsługi, 
- powierzchnia całkowita usług nie może przekraczać 70% powierzchni 

całkowitej budynku, 

b) uzupełniające: uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0,3 do 1,0, 

- procent zabudowy maksimum 40%, 
- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 40%, 

b) linie zabudowy: 

- nieprzekraczalna linia zabudowy 8m od linii rozgraniczającej teren 1KDZ, 4m 

od linii rozgraniczającej teren 5KDD, 6m od linii rozgraniczającej teren 
3KDL, 2m i 6m od linii rozgraniczającej teren 6KDD oraz 2m od linii 

rozgraniczającej teren 4KP, zgodnie z rysunkiem planu, 

- dla części budynku przekraczającego linie zabudowy dopuszcza się 

przebudowę i nadbudowę przy czym odbudowa i rozbudowa takiego budynku 

nie może wykraczać poza ustalone linie zabudowy, 

c) parametry zabudowy: 
- wysokość zabudowy do 12m, 

- liczba kondygnacji nadziemnych 2, z zastrzeżeniem tiret trzecie, 
- dopuszcza się trzecią kondygnację nadziemną w poddaszu dachu stromego, 

d) dachy: 
strome, dwuspadowe i czterospadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci w 

przedziale 30º-45º, w odcieniach kolorów: czerwonego, brązowego lub 
grafitowego; 

5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 
b) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów mieszkaniowo usługowych” zgodnie z przepisami odrębnymi; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 

dla zabytku przy ul. Ks. B.  Domańskiego 16 ujętego 
w gminnej ewidencji zabytków obowiązuje: 

nie ustala się - obiekt wyburzony; 

7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: nie ustala się; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 
- wolnostojący lub bliźniaczy układ zabudowy, 

- wysokość budowli do 5m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: 
jednokondygnacyjne nawiązujące formą i wykończeniem do budynku 

mieszkalnego, 

d) zieleń minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 

- wysokość do 3,5m, 
- dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do zabudowy, na której 

zostały zamontowane, 

- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
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9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): 
- minimum 2 m.p. na lokal mieszkalny, 

- minimum 20 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej lokalu użytkowego, nie 

mniej niż 1, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 
c) dostępność komunikacyjna: od terenów 1KDZ, 3KDL, 5KDD, 6KDD, 4KP; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu kanalizacji 

sanitarnej, po niezbędnej rozbudowie, 
- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 

gruntowych, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 
wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 
systemy retencyjne na terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: z infrastruktury gazowej, po niezbędnej rozbudowie, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: 
z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej niezbędnej budowie 

lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 
niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
a) szerokość frontu działki od strony terenu 1KDZ, 3KDL i 6KDD minimum 19m, 
b) powierzchnia działki od 7 a do 10 a, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego usytuowanego na terenie 1KDZ, 3KDL i 6KDD od 75º do 105º; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

nie ustala się. 

14. KARTA TERENU NR 014 

1) SYMBOL I NR TERENU: 3MN/U; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 34,8 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: 

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym 

lub bliźniaczym, 

- tereny zabudowy usługowej: samodzielne restauracje i bary, budynki biurowe, 
budynki handlowo-usługowe, z zastrzeżeniem tiret trzecie, 

- z klasy budynków handlowo-usługowych wyłącza się centra handlowe, domy 

towarowe, hale używane do targów, aukcji i wystaw, targowiska pod dachem, 
stacje paliw, myjnie samochodowe i inne stacje obsługi, 

- powierzchnia całkowita usług nie może przekraczać 70% powierzchni 
całkowitej budynku, 

b) uzupełniające: uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0,3 do 1,0, 

- procent zabudowy maksimum 40%, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 40%, 

b) linie zabudowy: 

- nieprzekraczalna linia zabudowy 8m od linii rozgraniczającej teren 1KDZ, 2m 

i 3,5m od linii rozgraniczającej teren 6KDD oraz 3,5m od linii 

rozgraniczającej teren 4KP, zgodnie z rysunkiem planu, 

- dla części budynku przekraczającego linie zabudowy dopuszcza się 

przebudowę i nadbudowę przy czym odbudowa i rozbudowa takiego budynku 

nie może wykraczać poza ustalone linie zabudowy, 

c) parametry zabudowy: 
- wysokość zabudowy do 12m, 
- liczba kondygnacji nadziemnych 2, z zastrzeżeniem tiret trzecie, 

- dopuszcza się trzecią kondygnację nadziemną w poddaszu dachu stromego, 

d) dachy: 
strome, dwuspadowe i czterospadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci w 

przedziale 30º-45º, w odcieniach kolorów: czerwonego, brązowego lub 

grafitowego; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 
b) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów mieszkaniowo usługowych” zgodnie z przepisami odrębnymi; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
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PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: nie ustala się; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 
- wolnostojący lub bliźniaczy układ zabudowy, 

- wysokość budowli do 5m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: 
jednokondygnacyjne nawiązujące formą i wykończeniem do budynku 

mieszkalnego, 

d) zieleń minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 

- wysokość do 3,5m, 
- dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do zabudowy, na której 

zostały zamontowane, 

- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): 
- minimum 2 m.p. na lokal mieszkalny, 

- minimum 20 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej lokalu użytkowego, nie 

mniej niż 1, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 
c) dostępność komunikacyjna: od terenów 6KDD, 4KP; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu kanalizacji 

sanitarnej, po niezbędnej rozbudowie, 
- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 

gruntowych, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 

wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 
- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 

systemy retencyjne na terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: z infrastruktury gazowej, po niezbędnej rozbudowie, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: 
z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej niezbędnej budowie 

lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 
niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
a) szerokość frontu działki od strony terenu 4KP minimum 15m, 
b) powierzchnia działki do 10 a, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego usytuowanego na terenie 4KP  i 6KDD od 85º do 95º; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

nie ustala się. 

15. KARTA TERENU NR 015 

1) SYMBOL I NR TERENU: 4MN/U; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 14,9 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: 

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym 

lub bliźniaczym, 

- tereny zabudowy usługowej: samodzielne restauracje i bary, budynki biurowe, 
budynki handlowo-usługowe, z zastrzeżeniem tiret trzecie, 

- z klasy budynków handlowo-usługowych wyłącza się centra handlowe, domy 

towarowe, hale używane do targów, aukcji i wystaw, targowiska pod dachem, 
stacje paliw, myjnie samochodowe i inne stacje obsługi, 

b) uzupełniające: uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0,5 do 1,0, 

- procent zabudowy maksimum 60%, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 50%, 

b) linie zabudowy: 
- nieprzekraczalna linia zabudowy 12m od linii rozgraniczającej teren 1KDL 

oraz 4m od linii rozgraniczającej teren 1MW, zgodnie z rysunkiem planu, 
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c) parametry zabudowy: 
- wysokość zabudowy do 11m, 

- liczba kondygnacji nadziemnych do 3, 

d) dachy: płaskie; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 
b) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów mieszkaniowo usługowych” zgodnie z przepisami odrębnymi; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: nie ustala się; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: wysokość budowli do 5m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: 
- jednokondygnacyjne nawiązujące formą i wykończeniem do budynku 

mieszkalnego, 

- zakaz lokalizacji dla zabudowy usługowej, 

d) zieleń minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 

- wysokość do 3,5m z wyjątkiem latarń, 
- dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do zabudowy, na której 

zostały zamontowane, 

- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): 

- w zabudowie jednorodzinnej minimum 2 m.p. na lokal mieszkalny, 
- minimum 20 m.p. na 100 miejsc noclegowych budynków hoteli, z 

zastrzeżeniem tiret drugie, 

- minimum 15 m.p. na 100 miejsc konsumpcyjnych samodzielnych restauracji i 
barów, 

- minimum 20 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej budynków biurowych, 

- minimum 25 m.p. na 1000 m² powierzchni sprzedaży lub 18 m.p. na 1000 m² 
powierzchni użytkowej budynków handlowo-usługowych, 

- minimum 20 m.p. na 100 miejsc użytkowych ogólnodostępnych obiektów 

kulturalnych, 
- minimum 10 m.p. na 1000m² powierzchni użytkowej budynków muzeów i 

bibliotek, 

b) realizacja miejsc postojowych: 
- na parkingach wyznaczonych na terenach oraz zagłębionych pod ziemią, 
- w garażach wielostanowiskowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki, 
c) dostępność komunikacyjna: od terenu 1KDL; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu kanalizacji 

sanitarnej, po niezbędnej rozbudowie, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 
gruntowych, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 

wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego z istniejącym 
układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 

systemy retencyjne na terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: z infrastruktury gazowej, po niezbędnej rozbudowie, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: 
z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej niezbędnej budowie 

lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 

niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
a) szerokość frontu działki od strony terenu 1KDL minimum 20m, 
b) powierzchnia działki minimum 10 a, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego usytuowanego na terenie 1KDL od 85º do 95º; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
30%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
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nie ustala się. 

16. KARTA TERENU NR 016 

1) SYMBOL I NR TERENU: 1MW; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 18,9 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

b) uzupełniające: uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0,8 do 1,4, 

- procent zabudowy maksimum 45%, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 50%, 

b) linie zabudowy: 

nieprzekraczalna linia zabudowy 6m od linii rozgraniczającej teren 9KDD, 4m 

od linii rozgraniczającej teren 4MW, minimum 9,3m od linii rozgraniczającej 

teren 4MN/U,  minimum 10,4m od linii rozgraniczającej teren 4U, zgodnie z 
rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 

- wysokość zabudowy do 14m, nie może przekraczać poziomu 170,5 m.n.p.m. 

- liczba kondygnacji nadziemnych od 3 do 4, z zastrzeżeniem tiret trzecie, 

- trzecią i czwartą kondygnację nadziemną dopuszcza się w poddaszu dachu 
mansardowego, 

d) dachy: 

- czterospadowy, mansardowy o kącie nachylenia połaci w przedziale 65º-75º i 

9º-15º, w odcieniach kolorów: czerwonego, brązowego lub grafitowego, 
- kierunek głównej kalenicy zgodnie z rysunkiem planu, 

- doświetlenie czwartej kondygnacji oknami połaciowymi; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 
b) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego” zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: nie ustala się; 

8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: wysokość budowli do 5m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji z wyjątkiem garaży podziemnych, 

d) zieleń 
minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej jako zespoły zieleni 

z miejscami odpoczynku, placami zabaw, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 

- wysokość do 3,5m z wyjątkiem latarń, 

- dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do zabudowy, na której 

zostały zamontowane, 
- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 

9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): minimum 1,5 m.p. na lokal mieszkalny, 

b) realizacja miejsc postojowych: 
- na parkingach wyznaczonych na terenach oraz zagłębionych pod ziemią, 

- w garażach wielostanowiskowych, 
- w garażach wbudowanych w budynki, 

c) dostępność komunikacyjna: od terenu 9KDD; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu kanalizacji 
sanitarnej, po niezbędnej rozbudowie, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 

gruntowych, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 
wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 
systemy retencyjne na terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: z infrastruktury gazowej, po niezbędnej rozbudowie, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: 
z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej niezbędnej budowie 

lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 
niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 
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j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
a) szerokość frontu działki od strony terenu 9KDD minimum 30m, 
b) powierzchnia działki minimum 15 a, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego usytuowanego na terenie 9KDD od 85º do 95º; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

nie ustala się. 

17. KARTA TERENU NR 017 

1) SYMBOL I NR TERENU: 2MW; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 90,9 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

b) uzupełniające: 

- tereny zabudowy usługowej: samodzielne restauracje i bary, budynki biurowe, 
budynki handlowo-usługowe, z zastrzeżeniem tiret drugie, 

- z klasy budynków handlowo-usługowych wyłącza się centra handlowe, domy 

towarowe, hale używane do targów, aukcji i wystaw, targowiska pod dachem, 
stacje paliw, myjnie samochodowe i inne stacje obsługi, 

- uzbrojenie terenu, 
- lokalizacja usług jedynie w najniższej kondygnacji nadziemnej  oraz 

kondygnacjach podziemnych; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0,8 do 1,4, 

- procent zabudowy maksimum 35%, 
- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 40%, 

b) linie zabudowy: 
nieprzekraczalna linia zabudowy minimum 6m od linii rozgraniczającej teren 

7KDD, 4m i 6m od linii rozgraniczającej teren 9KDD, 6m od linii 

rozgraniczającej teren  8KDD, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 

- wysokość zabudowy do 11m, z zastrzeżeniem tiret trzecie, 

- liczba kondygnacji nadziemnych od 2 do 3, z zastrzeżeniem tiret czwarte i 

piąte, 
- w miejscu pokazanym na rysunku planu jako strefa wyższej zabudowy 

dopuszcza się wysokość zabudowy od 13m do 14m, lecz nie może przekraczać 

poziomu 170,5 m.n.p.m., 
- w miejscu pokazanym na rysunku planu jako strefa wyższej zabudowy 

dopuszcza się 4 kondygnacje nadziemne, 

d) dachy: 

- płaskie, z zastrzeżeniem tiret drugie, 

- w miejscu pokazanym na rysunku planu jako strefa wyższej zabudowy 
dopuszcza się dach mansardowy, czterospadowy o kącie nachylenia połaci w 

przedziale 65º-75º i 9º-15º, w odcieniach kolorów: czerwonego, brązowego lub 

grafitowego, 
- dla dachu mansardowego kierunek głównej kalenicy zgodnie z rysunkiem 

planu, 
- w dachu mansardowym należy zlokalizować trzecią i ewentualnie czwartą 

kondygnację nadziemną, 

- doświetlenie czwartej kondygnacji jedynie oknami połaciowymi; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 
b) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego” zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: nie ustala się; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: wysokość budowli do 5m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji z wyjątkiem garaży podziemnych, 

d) zieleń 
minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej jako zespoły zieleni 

z miejscami odpoczynku, placami zabaw, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 
- wysokość do 3,5m z wyjątkiem latarń, 

- dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do zabudowy, na której 
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zostały zamontowane, 

- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): 
- minimum 1,5 m.p. na lokal mieszkalny, 

- minimum 20 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej lokalu użytkowego, nie 
mniej niż 1, 

b) realizacja miejsc postojowych: 
- na parkingach wyznaczonych na terenach oraz zagłębionych pod ziemią, 

- w garażach wielostanowiskowych, 
- w garażach wbudowanych w budynki, 

c) dostępność komunikacyjna: od terenów 7KDD, 8KDD, 9KDD, 1KDL; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu kanalizacji 
sanitarnej, po niezbędnej rozbudowie, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 

gruntowych, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 

wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 

systemy retencyjne na terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: z infrastruktury gazowej, po niezbędnej rozbudowie, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: 
z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej niezbędnej budowie 

lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 

niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
a) szerokość frontu działki od strony terenu 8KDD i 9KDD minimum 30m, 
b) powierzchnia działki minimum 30 a, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego usytuowanego na terenie 8KDD i 9KDD od 85º do 95º; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

nie ustala się. 

18. KARTA TERENU NR 018 

1) SYMBOL I NR TERENU: 3MW; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 50,6 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

b) uzupełniające: 

- tereny zabudowy usługowej: samodzielne restauracje i bary, budynki biurowe, 
budynki handlowo-usługowe, z zastrzeżeniem tiret drugie, 

- z klasy budynków handlowo-usługowych wyłącza się centra handlowe, domy 

towarowe, hale używane do targów, aukcji i wystaw, targowiska pod dachem, 
stacje paliw, myjnie samochodowe i inne stacje obsługi, 

- uzbrojenie terenu, 

- lokalizacja usług jedynie w najniższej kondygnacji nadziemnej  oraz 
kondygnacjach podziemnych; 

4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0,5 do 1,2, 

- procent zabudowy maksimum 30%, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 50%, 

b) linie zabudowy: 
nieprzekraczalna linia zabudowy minimum 6m od linii rozgraniczającej teren 

7KDD, 6m od linii rozgraniczającej teren 8KDD, minimum 5,6m od linii 

rozgraniczającej teren 1KDL, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 
- wysokość zabudowy do 11m, 
- liczba kondygnacji nadziemnych od 2 do 3, 

d) dachy: płaskie; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 
b) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego” zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 
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b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: nie ustala się; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: wysokość budowli do 5m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji z wyjątkiem garaży podziemnych, 

d) zieleń 
minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej jako zespoły zieleni 

z miejscami odpoczynku, placami zabaw, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 

- wysokość do 3,5m z wyjątkiem latarń, 

- dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do zabudowy, na której 
zostały zamontowane, 

- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): 
- minimum 1,5 m.p. na lokal mieszkalny, 

- minimum 20 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej lokalu użytkowego, nie 
mniej niż 1, 

b) realizacja miejsc postojowych: 
- na parkingach wyznaczonych na terenach oraz zagłębionych pod ziemią, 

- w garażach wielostanowiskowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki, 
c) dostępność komunikacyjna: od terenu 7KDD i 8KDD; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu kanalizacji 
sanitarnej, po niezbędnej rozbudowie, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 

gruntowych, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 
wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 
systemy retencyjne na terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: z infrastruktury gazowej, po niezbędnej rozbudowie, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: 
z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej niezbędnej budowie 

lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 

niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
a) szerokość frontu działki od strony terenu 8KDD minimum 30m, 
b) powierzchnia działki minimum 20 a, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego usytuowanego na terenie 8KDD od 85º do 95º; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

nie ustala się. 

19. KARTA TERENU NR 019 

1) SYMBOL I NR TERENU: 4MW; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 122,3 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

b) uzupełniające: 

- tereny zabudowy usługowej: samodzielne restauracje i bary, budynki biurowe, 

budynki handlowo-usługowe, z zastrzeżeniem tiret drugie, 
- z klasy budynków handlowo-usługowych wyłącza się centra handlowe, domy 

towarowe, hale używane do targów, aukcji i wystaw, targowiska pod dachem, 

stacje paliw, myjnie samochodowe i inne stacje obsługi, 
- uzbrojenie terenu, 

- lokalizacja usług jedynie w najniższej kondygnacji nadziemnej  oraz 

kondygnacjach podziemnych; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0,5 do 1,4, 
- procent zabudowy maksimum 40%, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 40%, 

b) linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy minimum 6m od linii rozgraniczającej teren 
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7KDD, 6m od linii rozgraniczającej teren 9KDD i 10KDD, 2m i 6m od linii 

rozgraniczającej teren 11KDD, od 2m do 5,3m od linii rozgraniczającej teren 

1KDL, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 
- wysokość zabudowy do 11m, 

- liczba kondygnacji nadziemnych od 2 do 3, 

d) dachy: płaskie; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 
b) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego” zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: nie ustala się; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: wysokość budowli do 5m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji z wyjątkiem garaży podziemnych, 

d) zieleń 
minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej jako zespoły zieleni 

z miejscami odpoczynku, placami zabaw, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 

- wysokość do 3,5m z wyjątkiem latarń, 

- dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do zabudowy, na której 

zostały zamontowane, 
- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 

9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): minimum 1,5 m.p. na lokal mieszkalny, 

b) realizacja miejsc postojowych: 
- na parkingach wyznaczonych na terenach oraz zagłębionych pod ziemią, 

- w garażach wielostanowiskowych, 
- w garażach wbudowanych w budynki, 

c) dostępność komunikacyjna: od terenów 1KDL, 7KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu kanalizacji 
sanitarnej, po niezbędnej rozbudowie, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 

gruntowych, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 
wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 
systemy retencyjne na terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: z infrastruktury gazowej, po niezbędnej rozbudowie, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: 
z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej niezbędnej budowie 

lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 
niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
a) szerokość frontu działki od strony terenów 1KDL, 10KDD, 11KDD minimum 30m, 
b) powierzchnia działki minimum 30 a, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego usytuowanego na terenach 1KDL i 11KDD od 85º do 95º; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

nie ustala się. 

20. KARTA TERENU NR 020 

1) SYMBOL I NR TERENU: 5MW; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 59,1 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
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b) uzupełniające: 

- tereny zabudowy usługowej: samodzielne restauracje i bary, budynki biurowe, 

budynki handlowo-usługowe, z zastrzeżeniem tiret drugie, 

- z klasy budynków handlowo-usługowych wyłącza się centra handlowe, domy 
towarowe, hale używane do targów, aukcji i wystaw, targowiska pod dachem, 

stacje paliw, myjnie samochodowe i inne stacje obsługi, 

- uzbrojenie terenu, 
- lokalizacja usług jedynie w najniższej kondygnacji nadziemnej  oraz 

kondygnacjach podziemnych; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0,5 do 1,2, 

- procent zabudowy maksimum 30%, 
- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 50%, 

b) linie zabudowy: 
nieprzekraczalna linia zabudowy minimum 6m od linii rozgraniczającej teren 

7KDD, 6m od linii rozgraniczającej teren 10KDD, 8m od linii rozgraniczającej 
teren 3KDW, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 
- wysokość zabudowy do 11m, 

- liczba kondygnacji nadziemnych od 2 do 3, 

d) dachy: płaskie; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 
b) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego” zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: nie ustala się; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: wysokość budowli do 5m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji z wyjątkiem garaży podziemnych, 

d) zieleń 
minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej jako zespoły zieleni 

z miejscami odpoczynku, placami zabaw, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 

- wysokość do 3,5m z wyjątkiem latarń, 

- dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do zabudowy, na której 
zostały zamontowane, 

- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): 
- minimum 1,5 m.p. na lokal mieszkalny, 

- minimum 20 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej lokalu użytkowego, nie 
mniej niż 1, 

b) realizacja miejsc postojowych: 
- na parkingach wyznaczonych na terenach oraz zagłębionych pod ziemią, 

- w garażach wielostanowiskowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki, 
c) dostępność komunikacyjna: od terenu 7KDD, 10KDD i 3KDW; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu kanalizacji 
sanitarnej, po niezbędnej rozbudowie, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 

gruntowych, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 
wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 
systemy retencyjne na terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: z infrastruktury gazowej, po niezbędnej rozbudowie, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: 
z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej niezbędnej budowie 

lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 
niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
a) szerokość frontu działki od strony terenu 10KDD minimum 30m, 
b) powierzchnia działki minimum 20 a, 
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c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego usytuowanego na terenie 10KDD od 85º do 95º; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

nie ustala się. 

21. KARTA TERENU NR 021 

1) SYMBOL I NR TERENU: 6MW; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 56,4 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

b) uzupełniające: 

- tereny zabudowy usługowej: samodzielne restauracje i bary, budynki biurowe, 

budynki handlowo-usługowe, z zastrzeżeniem tiret drugie, 

- z klasy budynków handlowo-usługowych wyłącza się centra handlowe, domy 
towarowe, hale używane do targów, aukcji i wystaw, targowiska pod dachem, 

stacje paliw, myjnie samochodowe i inne stacje obsługi, 

- uzbrojenie terenu, 

- lokalizacja usług jedynie w najniższej kondygnacji nadziemnej  oraz 

kondygnacjach podziemnych; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0,5 do 1,2, 
- procent zabudowy maksimum 30%, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 50%, 

b) linie zabudowy: 
nieprzekraczalna linia zabudowy minimum 8m od linii rozgraniczającej teren 

5U, 3KDW i 2KDL, 10m od linii rozgraniczającej teren 4KDW, zgodnie z 
rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 
- wysokość zabudowy do 11m, 

- liczba kondygnacji nadziemnych od 2 do 3, 

d) dachy: płaskie; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 
b) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego” zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: nie ustala się; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: wysokość budowli do 5m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji z wyjątkiem garaży podziemnych, 

d) zieleń 
minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej jako zespoły zieleni 

z miejscami odpoczynku, placami zabaw, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 

- wysokość do 3,5m z wyjątkiem latarń, 

- dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do zabudowy, na której 
zostały zamontowane, 

- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): 
- minimum 1,5 m.p. na lokal mieszkalny, 

- minimum 20 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej lokalu użytkowego, nie 
mniej niż 1, 

b) realizacja miejsc postojowych: 
- na parkingach wyznaczonych na terenach oraz zagłębionych pod ziemią, 

- w garażach wielostanowiskowych, 
- w garażach wbudowanych w budynki, 

c) dostępność komunikacyjna: od terenu 3KDW i 4KDW; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu kanalizacji 
sanitarnej, po niezbędnej rozbudowie, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 

gruntowych, 

e) odprowadzenie wód opadowych: - zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 
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wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 
systemy retencyjne na terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: z infrastruktury gazowej, po niezbędnej rozbudowie, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: 
z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej niezbędnej budowie 

lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 
niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
a) szerokość frontu działki od strony terenu 3KDW minimum 30m, 
b) powierzchnia działki minimum 30 a, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego usytuowanego na terenie 4KDW od 85º do 95º; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

nie ustala się. 

22. KARTA TERENU NR 022 

1) SYMBOL I NR TERENU: 1MW/U; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 23,3 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: 

- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

- tereny zabudowy usługowej: samodzielne restauracje i bary, budynki biurowe, 
budynki handlowo-usługowe, z zastrzeżeniem tiret trzecie, 

- z klasy budynków handlowo-usługowych wyłącza się centra handlowe, domy 

towarowe, hale używane do targów, aukcji i wystaw, targowiska pod dachem, 
stacje paliw, myjnie samochodowe i inne stacje obsługi, 

b) uzupełniające: uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0,3 do 1,0, 

- procent zabudowy maksimum 35%, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 40%, 

b) linie zabudowy: 
nieprzekraczalna linia zabudowy od 3,8m do 5,6m od linii rozgraniczającej 

teren 1KDL, 15m od linii rozgraniczającej teren 4MN, zgodnie z rysunkiem 

planu, 

c) parametry zabudowy: 
- wysokość zabudowy do 11m, 
- liczba kondygnacji nadziemnych od 2 do 3, 

d) dachy: płaskie; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 
b) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów mieszkaniowo usługowych” zgodnie z przepisami odrębnymi; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: nie ustala się; 

8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: wysokość budowli do 5m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji z wyjątkiem garaży podziemnych, 

d) zieleń 
minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej jako zespoły zieleni 

z miejscami odpoczynku, placami zabaw, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 

- wysokość do 3,5m z wyjątkiem latarń, 

- dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do zabudowy, na której 

zostały zamontowane, 
- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 

9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): 

- minimum 1,5 m.p. na lokal mieszkalny, 

- minimum 15 m.p. na 100 miejsc konsumpcyjnych samodzielnych restauracji i 

barów, 
- minimum 20 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej budynków biurowych, 

- minimum 25 m.p. na 1000 m² powierzchni sprzedaży lub 18 m.p. na 1000 m² 
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powierzchni użytkowej budynków handlowo-usługowych, 

b) realizacja miejsc postojowych: 
- na parkingach wyznaczonych na terenach oraz zagłębionych pod ziemią, 

- w garażach wielostanowiskowych, 
- w garażach wbudowanych w budynki, 

c) dostępność komunikacyjna: 
- od terenu 1KDL, 
- dopuszcza się także obsługę komunikacyjną od terenu 6KDD przez teren 

3MN/U; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu kanalizacji 
sanitarnej, po niezbędnej rozbudowie, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 

gruntowych, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 

wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego z istniejącym 
układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 

systemy retencyjne na terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: z infrastruktury gazowej, po niezbędnej rozbudowie, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: 
z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej niezbędnej budowie 

lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 

niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
a) szerokość frontu działki od strony terenu 1KDL minimum 30m, 
b) powierzchnia działki minimum 20 a, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego usytuowanego na terenie 1KDL od 85º do 95º; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

nie ustala się. 

23. KARTA TERENU NR 023 

1) SYMBOL I NR TERENU: 2MW/U; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 4,6 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: 
- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
- tereny zabudowy usługowej: budynki zbiorowego zamieszkania, budynki 

szkół i instytucji badawczych, budynki muzeów i bibliotek,  

b) uzupełniające: uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0,7 do 2,0, 
- procent zabudowy maksimum 60%, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 20%, 

b) linie zabudowy: 
obowiązująca linia zabudowy na elewacji istniejącego budynku zabytkowego, 

zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 
- wysokość zabudowy do 12m, 

- liczba kondygnacji nadziemnych od 2 do 3, 

d) dachy: 

- strome, dwuspadowe i czterospadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci 
w przedziale 35º-40º,w odcieniach koloru czerwonego, 

- nie dopuszcza się dachów mansardowych, 

- kierunek głównej kalenicy budynku zlokalizowanego wzdłuż drogi 1KDL 

zgodnie z rysunkiem planu; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 
b) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego” zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 

dla zabytku oznaczonego na rysunku planu 

obowiązuje: 

- zachowanie w niezmienionej formie oryginalnych: gabarytu, kształtu dachu, 

rodzaju materiału pokrycia dachu oraz wykończeń ścian zewnętrznych, detali 
architektonicznych, stolarki otworowej, również w przypadku odbudowy, 

- przywracanie oryginalnego zewnętrznego wyglądu architektonicznego, 

zniekształconego przez wtórne przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remonty 
oraz wymiany stolarki otworowej niezgodne z zasadami konserwatorskimi, 

- uzupełnienie detalu i odtworzenie na wzór historycznych, 

- zakaz wykonywania tynków i ocieplenia niszczącego lub przysłaniającego 
detale architektoniczne, 
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- zakaz lokalizacji elementów technicznego wyposażenia budynków (w 

szczególności klimatyzatory, anteny satelitarne, przewody kominowe) na 

frontowych elewacjach, 
- dopuszcza się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na wzór oryginalnej z 

zachowaniem wymiarów, podziału, sposobu otwierania i koloru, 

- dopuszcza się przebudowę mającą na celu adaptacje poddasza pod warunkiem 
zachowania formy i kształtu dachu; 

7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: 
w odległości do 50m i do 150m od granicy cmentarza obowiązują przepisy 

odrębne; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: wysokość budowli do 5m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń minimum 80% powierzchni biologicznie czynnej, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 

- wysokość do 3,5m z wyjątkiem latarń, 
- dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do zabudowy, na której 

zostały zamontowane, 

- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 
c) dostępność komunikacyjna: od terenu 1KDL; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu kanalizacji 

sanitarnej, po niezbędnej rozbudowie, 
- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 

gruntowych, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 
wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 
systemy retencyjne na terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: z infrastruktury gazowej, po niezbędnej rozbudowie, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: 
z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej niezbędnej budowie 

lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 
niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
a) szerokość frontu działki od strony terenu 1KDL minimum 25m, 
b) powierzchnia działki minimum 4 a, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego usytuowanego na terenie 1KDL od 85º do 95º; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
30%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

nie ustala się. 

24. KARTA TERENU NR 024 

1) SYMBOL I NR TERENU: 1U; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 22,8 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: 

- tereny zabudowy usługowej: budynki biurowe, budynki handlowo-usługowe, z 
zastrzeżeniem tiret drugie, 

- z klasy budynków handlowo-usługowych wyłącza się centra handlowe, domy 

towarowe, hale używane do targów, aukcji i wystaw, targowiska pod dachem, 
stacje paliw, myjnie samochodowe i inne stacje obsługi, 

b) uzupełniające: uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0,3 do 1,0, 

- procent zabudowy maksimum 40%, 
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- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 10%, 

b) linie zabudowy: 

- nieprzekraczalna linia zabudowy 8m od linii rozgraniczającej teren 1KDZ oraz 

3m od linii rozgraniczającej teren 1KDL, zgodnie z rysunkiem planu, 

- dla części budynku przekraczającego linie zabudowy dopuszcza się 
przebudowę i nadbudowę przy czym odbudowa i rozbudowa takiego budynku 

nie może wykraczać poza ustalone linie zabudowy, 

c) parametry zabudowy: 

- wysokość zabudowy z dachami stromymi do 12m, 

- wysokość zabudowy z dachami płaskimi do 9m, 
- liczba kondygnacji nadziemnych zabudowy z dachami stromymi od 1 do 3, 

- liczba kondygnacji nadziemnych zabudowy z dachami płaskimi od 1 do 2, 

d) dachy: 

- strome, dwuspadowe i czterospadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci 
w przedziale 30º-45º,w odcieniach kolorów: czerwonego, brązowego lub 

grafitowego, 

- płaskie; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie dotyczy; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie dotyczy, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie dotyczy, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie dotyczy, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie dotyczy, 

e) pozostałe tereny i obiekty: nie dotyczy; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: wysokość budowli do 5m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń nie ustala się, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 

- wysokość do 3,5m z wyjątkiem latarń, 

- dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do zabudowy, na której 

zostały zamontowane, 
- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 

9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): 
- minimum 20 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej budynków biurowych, 

- minimum 25 m.p. na 1000 m² powierzchni sprzedaży lub 18 m.p. na 1000 m² 

powierzchni użytkowej budynków handlowo-usługowych, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 
c) dostępność komunikacyjna: od terenu 1KDL; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu kanalizacji 
sanitarnej, po niezbędnej rozbudowie, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 

gruntowych, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 

wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego z istniejącym 
układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 

systemy retencyjne na terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: z infrastruktury gazowej, po niezbędnej rozbudowie, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: 
z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej niezbędnej budowie 

lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 

niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
a) szerokość frontu działki od strony terenu 1KDL minimum 30m, 
b) powierzchnia działki minimum 10 a, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego usytuowanego na terenie 1KDL od 85º do 95º; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

nie ustala się. 

25. KARTA TERENU NR 025 
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1) SYMBOL I NR TERENU: 2U; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 69,6 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: 
tereny zabudowy usługowej: budynki przeznaczone do sprawowania kultu 

religijnego i czynności religijnych, z wyłączeniem domów pogrzebowych, 

krematoriów oraz obiektów związanych z cmentarzami, 

b) uzupełniające: 
- tereny zabudowy usługowej: budynki zbiorowego zamieszkania, budynki 

szkół i instytucji badawczych, budynki muzeów i bibliotek, 

- uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0,3 do 1,0, 

- procent zabudowy maksimum 30%, 
- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 20%, 

b) linie zabudowy: 
nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 1.5m od linii rozgraniczającej 

teren 2KDG, 10m od linii rozgraniczającej teren 1KDL oraz od 24,8m do 35m 
od linii rozgraniczającej teren 1KDZ, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 
- wysokość kościoła do 35m, 

- wysokość pozostałej zabudowy do 13m, 

- liczba kondygnacji nadziemnych od 1 do 3, 

d) dachy: 

- strome, dwuspadowe i czterospadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci 

w przedziale 40º-50º,w odcieniach koloru czerwonego, 

- dopuszcza się dachy mansardowe o innych nachyleniach połaci niż określone 
w tiret pierwsze; 

5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 

dla zabytków oznaczonych na rysunku planu 

obowiązuje: 

- zachowanie w niezmienionej formie oryginalnych: gabarytu, kształtu dachu, 
rodzaju materiału pokrycia dachu oraz wykończeń ścian zewnętrznych, detali 

architektonicznych, stolarki otworowej, również w przypadku odbudowy, 

- przywracanie oryginalnego zewnętrznego wyglądu architektonicznego, 
zniekształconego przez wtórne przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remonty 

oraz wymiany stolarki otworowej niezgodne z zasadami konserwatorskimi, 

- uzupełnienie detalu i odtworzenie na wzór historycznych, 
- zakaz wykonywania tynków i ocieplenia niszczącego lub przysłaniającego 

detale architektoniczne, 

- zakaz lokalizacji elementów technicznego wyposażenia budynków (w 
szczególności klimatyzatory, anteny satelitarne, przewody kominowe) na 

frontowych elewacjach, 

- dopuszcza się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na wzór oryginalnej z 

zachowaniem wymiarów, podziału, sposobu otwierania i koloru, 

- dopuszcza się przebudowę mającą na celu adaptacje poddasza budynku 

plebani pod warunkiem zachowania formy i kształtu dachu, 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: nie ustala się; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 
- zakaz lokalizacji zieleni wysokiej w promieniu 10m od dominanty, 

- wysokość budowli do 5m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji z wyjątkiem garażu podziemnego, 

d) zieleń minimum 80% powierzchni biologicznie czynnej, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 

- zgodnie z pkt 6, 

- wysokość do 3,5m z wyjątkiem latarń, 

- dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do zabudowy, na której 
zostały zamontowane, 

- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): 

- minimum 10 m.p. na 100 miejsc użytkowych lub na 1000m² powierzchni 

użytkowej   budynków zbiorowego zamieszkania, 
- minimum 10 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej pozostałej zabudowy 

usługowej, 

b) realizacja miejsc postojowych: 
- na parkingach wyznaczonych na terenach oraz zagłębionych pod ziemią, 
- w podziemnych garażach wielostanowiskowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki, 
c) dostępność komunikacyjna: wyłącznie od terenu 1KDL; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 
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c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu kanalizacji 

sanitarnej, po niezbędnej rozbudowie, 
- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 

gruntowych, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 

wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 
- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 

systemy retencyjne na terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: z infrastruktury gazowej, po niezbędnej rozbudowie, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: 
z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej niezbędnej budowie 

lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 
niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
a) szerokość frontu działki od strony terenu 2KDG minimum 50m, 
b) powierzchnia działki minimum 50 a, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego usytuowanego na terenie 2KDG od 85º do 95º; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

nie ustala się. 

26. KARTA TERENU NR 026 

1) SYMBOL I NR TERENU: 3U; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 37,5 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: 

- tereny zabudowy usługowej: budynki hoteli i zakwaterowania turystycznego, 

budynki biurowe, budynki handlowo-usługowe, z zastrzeżeniem tiret drugie, 
- z klasy budynków handlowo-usługowych wyłącza się stacje paliw, myjnie 

samochodowe i inne stacje obsługi, 

b) uzupełniające: uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0,3 do 1,0, 
- procent zabudowy maksimum 60%, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 40%, 

b) linie zabudowy: 
nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10m od linii rozgraniczającej 

teren 1KDL oraz od 0m do 3,6m od linii rozgraniczającej teren 2KDG, 
zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 
- wysokość zabudowy do 13m, 

- liczba kondygnacji nadziemnych od 1 do 3, 

d) dachy: 

- strome, dwuspadowe i czterospadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci 
w przedziale 30º-40º, w odcieniach kolorów: czerwonego, brązowego lub 

grafitowego, 

- płaskie; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 

dla zabytku oznaczonego na rysunku planu 

obowiązuje: 

- zachowanie w niezmienionej formie oryginalnych: gabarytu, kształtu dachu, 
rodzaju materiału pokrycia dachu oraz wykończeń ścian zewnętrznych, detali 

architektonicznych, stolarki otworowej, zabytkowych elementów 

wewnętrznych (sklepienia, klatki schodowe, sztukaterie itp.), również w 

przypadku odbudowy, 

- przywracanie oryginalnego zewnętrznego wyglądu architektonicznego, 

zniekształconego przez wtórne przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remonty 
oraz wymiany stolarki otworowej niezgodne z zasadami konserwatorskimi, 

- uzupełnienie detalu i odtworzenie na wzór historycznych, 

- zakaz wykonywania tynków i ocieplenia niszczącego lub przysłaniającego 
detale architektoniczne, 

- zakaz lokalizacji elementów technicznego wyposażenia budynków (w 

szczególności klimatyzatory, anteny satelitarne, przewody kominowe) na 
frontowych elewacjach, 

- dopuszcza się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na wzór oryginalnej z 

zachowaniem wymiarów, podziału, sposobu otwierania i koloru, 
- dopuszcza się przebudowę mającą na celu adaptacje poddasza pod warunkiem 

zachowania formy i kształtu dachu, 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
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a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: nie ustala się; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: wysokość budowli do 5m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: nie ustala się, 

d) zieleń minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 

- zgodnie z pkt 6, 

- wysokość do 3,5m z wyjątkiem latarń, 
- dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do zabudowy, na której 

zostały zamontowane, 

- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): 

- minimum 20 m.p. na 100 miejsc noclegowych budynków hoteli i 
zakwaterowania turystycznego, z zastrzeżeniem tiret drugie, 

- minimum 15 m.p. na 100 miejsc konsumpcyjnych samodzielnych restauracji i 

barów, 
- minimum 20 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej budynków biurowych, 

- minimum 25 m.p. na 1000 m² powierzchni sprzedaży lub 18 m.p. na 1000 m² 

powierzchni użytkowej budynków handlowo-usługowych, 

b) realizacja miejsc postojowych: 
- na parkingach wyznaczonych na terenach oraz zagłębionych pod ziemią, 
- w podziemnych garażach wielostanowiskowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki, 

c) dostępność komunikacyjna: 
wyłącznie od terenu 1KDL, bezpośrednio lub pośrednio przez tereny 2KDD i 

2KDG; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu kanalizacji 

sanitarnej, po niezbędnej rozbudowie, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 
gruntowych, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 

wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 

systemy retencyjne na terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: z infrastruktury gazowej, po niezbędnej rozbudowie, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: 
z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej niezbędnej budowie 

lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 

niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
a) szerokość frontu działki od strony terenu 2KDG minimum 50m, 
b) powierzchnia działki minimum 20 a, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego usytuowanego na terenie 2KDG od 65º do 115º; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

nie ustala się. 

27. KARTA TERENU NR 027 

1) SYMBOL I NR TERENU: 4U; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 21,0 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: 

- tereny zabudowy usługowej: budynki hoteli, budynki biurowe, budynki 

handlowo-usługowe, ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki muzeów i 
bibliotek, z zastrzeżeniem tiret od drugie do trzecie, 

- z klasy budynków handlowo-usługowych wyłącza się stacje paliw, myjnie 

samochodowe i inne stacje obsługi, 
- z klasy ogólnodostępnych obiektów kulturalnych wyłącza się budynki 

schronisk dla zwierząt, ogrodów zoologicznych i botanicznych, 

b) uzupełniające: uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
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a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0,3 do 1,0, 

- procent zabudowy maksimum 50%, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 10%, 

b) linie zabudowy: 

- nieprzekraczalna linia zabudowy od 7,3m do 20m od linii rozgraniczającej 

teren 1KDL, 6m od linii rozgraniczającej teren 9KDD, 4m od linii 

rozgraniczającej teren 1MW oraz na elewacji istniejącego budynku wzdłuż 
terenu 1ZP/KDW, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 
- wysokość zabudowy z dachami stromymi do 11m, 

- liczba kondygnacji nadziemnych do 3, 

d) dachy: płaskie, 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: nie ustala się; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: wysokość budowli do 5m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 

- wysokość do 3,5m z wyjątkiem latarń, 

- dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do zabudowy, na której 

zostały zamontowane, 
- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 

9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): 

- minimum 20 m.p. na 100 miejsc noclegowych budynków hoteli, z 

zastrzeżeniem tiret drugie, 

- minimum 15 m.p. na 100 miejsc konsumpcyjnych samodzielnych restauracji i 
barów, 

- minimum 20 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej budynków biurowych, 
- minimum 25 m.p. na 1000 m² powierzchni sprzedaży lub 18 m.p. na 1000 m² 

powierzchni użytkowej budynków handlowo-usługowych, 

- minimum 20 m.p. na 100 miejsc użytkowych ogólnodostępnych obiektów 
kulturalnych, 

- minimum 10 m.p. na 1000m² powierzchni użytkowej budynków muzeów i 

bibliotek, 

b) realizacja miejsc postojowych: 
- na parkingach wyznaczonych na terenach oraz zagłębionych pod ziemią, 
- w podziemnych garażach wielostanowiskowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki, 
c) dostępność komunikacyjna: od terenu 1KDL, 9KDD; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu kanalizacji 

sanitarnej, po niezbędnej rozbudowie, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 
gruntowych, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 

wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 
- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 

systemy retencyjne na terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: z infrastruktury gazowej, po niezbędnej rozbudowie, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: 
z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej niezbędnej budowie 

lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 

niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
a) szerokość frontu działki od strony terenu 1KDL minimum 30m, 
b) powierzchnia działki minimum 10 a, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego usytuowanego na terenie 9KDD od 85º do 95º; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
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USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

nie ustala się. 

28. KARTA TERENU NR 028 

1) SYMBOL I NR TERENU: 5U; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 159,4 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: 
tereny zabudowy usługowej: budynki szkół i instytucji badawczych, budynki 

szpitali i zakładów opieki medycznej, budynki muzeów i bibliotek, 

b) uzupełniające: 
- tereny zabudowy usługowej: budynki zbiorowego zamieszkania, budynki 

kultury fizycznej, budowle sportowe i rekreacyjne, 
- uzbrojenie terenu; 

4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0,2 do 1,5, 

- procent zabudowy maksimum 30%, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 30%, 

b) linie zabudowy: 

- obowiązująca linia zabudowy 2m i 8m od linii rozgraniczającej teren 11KDD, 

minimum 2m od linii rozgraniczającej teren 1KDL oraz od strony terenu 6U na 

elewacji istniejącego budynku, zgodnie z rysunkiem planu, 
- nieprzekraczalna linia zabudowy 8m od linii rozgraniczającej teren 11KDD, 

minimalnie 11m od linii rozgraniczającej teren 6U, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 

- wysokość zabudowy z dachami stromymi do 13m, z dachami płaskimi do 8m, 

z zastrzeżeniem pkt 8 lit. a tiret trzecie, 
- liczba kondygnacji nadziemnych od 1 do 3, z zastrzeżeniem pkt 8 lit. a tiret 

trzecie, 

d) dachy: 

- wzdłuż obowiązujących linii zabudowy, strome, dwuspadowe i czterospadowe 
o jednakowym kącie nachylenia połaci w przedziale 35º-40º, w odcieniach 

koloru czerwonego, 

- płaskie, 
- dowolne dla zabudowy, o której mowa w pkt 8 lit. a tiret trzecie 

- nie dopuszcza się dachów mansardowych, 

- kierunki głównych kalenic zgodnie z rysunkiem planu; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 

b) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży” zgodnie z 
przepisami odrębnymi; 

6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 

dla zabytku oznaczonego na rysunku planu 

obowiązuje: 

- zachowanie w niezmienionej formie oryginalnych: gabarytu, kształtu dachu, 

rodzaju materiału pokrycia dachu oraz wykończeń ścian zewnętrznych, detali 

architektonicznych, stolarki otworowej, również w przypadku odbudowy, 
- przywracanie oryginalnego zewnętrznego wyglądu architektonicznego, 

zniekształconego przez wtórne przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remonty 

oraz wymiany stolarki otworowej niezgodne z zasadami konserwatorskimi, 
- uzupełnienie detalu i odtworzenie na wzór historycznych, 

- zakaz wykonywania tynków i ocieplenia niszczącego lub przysłaniającego 

detale architektoniczne, 
- zakaz lokalizacji elementów technicznego wyposażenia budynków (w 

szczególności klimatyzatory, anteny satelitarne, przewody kominowe) na 

frontowych elewacjach, 
- dopuszcza się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na wzór oryginalnej z 

zachowaniem wymiarów, podziału, sposobu otwierania i koloru, 

- dopuszcza się przebudowę mającą na celu adaptacje poddasza pod warunkiem 
zachowania formy i kształtu dachu, 

7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: 
w odległości do 50m i do 150m od granicy cmentarza obowiązują przepisy 

odrębne; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 

- wysokość budowli do 7m, z zastrzeżeniem lit. e, 
- lokalizacja akcentu architektonicznego jako zakończenie osi widokowej 

wzdłuż terenu 10KDD, 

- w miejscu lokalizacji akcentu architektonicznego dopuszcza się fragment 
budynku o powierzchni zabudowy maksimum 250m2, o dachach dowolnych, 

wysokości zabudowy do 18m i liczbie kondygnacji nadziemnych do 4, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 
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d) zieleń minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 

- zgodnie z pkt 6, 

- wysokość do 3,5m z wyjątkiem latarń, 
- dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do zabudowy, na której 

zostały zamontowane, 

- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): 

- minimum 25 m.p. na 100 osób zatrudnionych lub minimum 7 m.p. na 1 
oddział (izbę lekcyjną) budynków szkół i instytucji badawczych, 

- minimum 15 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej budynków szpitali i 

zakładów opieki medycznej, 
- minimum 10 m.p. na 1000m² powierzchni użytkowej budynków muzeów i 

bibliotek, 

- minimum 10 m.p. na 100 miejsc użytkowych lub na 1000m² powierzchni 
użytkowej   budynków zbiorowego zamieszkania, 

- minimum 15 m.p. na 100 miejsc użytkowych budynków kultury fizycznej oraz 

budowli sportowych i rekreacyjnych, 

b) realizacja miejsc postojowych: 
- na parkingach wyznaczonych na terenach oraz zagłębionych pod ziemią, 

- w podziemnych garażach wielostanowiskowych, 

- w garażach wbudowanych w budynki, 
c) dostępność komunikacyjna: od terenów 1KDL, 11KDD; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu kanalizacji 

sanitarnej, po niezbędnej rozbudowie, 
- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 

gruntowych, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 

wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 
- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 

systemy retencyjne na terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: z infrastruktury gazowej, po niezbędnej rozbudowie, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: 
z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej niezbędnej budowie 

lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 

niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
a) szerokość frontu działki od strony terenów 1KDL i 11KDD minimum 30m, 
b) powierzchnia działki minimum 30 a, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego usytuowanego na terenie 1KDL od 85º do 95º; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

a) obszar przestrzeni publicznej, 

b) dopuszcza się organizację imprez masowych, 

c) teren rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. 

29. KARTA TERENU NR 029 

1) SYMBOL I NR TERENU: 6U; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 24,1 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: 
tereny zabudowy usługowej: budynki hoteli, budynki biurowe, domy 

pogrzebowe, 

b) uzupełniające: uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0,2 do 0,5, 
- procent zabudowy maksimum 25%, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 40%, 

b) linie zabudowy: 
nieprzekraczalna linia zabudowy na elewacji istniejącego budynku 

zabytkowego, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 
- wysokość zabudowy do 9m, 

- liczba kondygnacji nadziemnych od 1 do 2, 

d) dachy: 
- strome, dwuspadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci w przedziale 40º-

45º,w odcieniach koloru czerwonego, 
- nie dopuszcza się dachów mansardowych; 

5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
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ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 

dla zabytku oznaczonego na rysunku planu 

obowiązuje: 

- zachowanie w niezmienionej formie oryginalnych: gabarytu, kształtu dachu, 
rodzaju materiału pokrycia dachu oraz wykończeń ścian zewnętrznych, detali 

architektonicznych, stolarki otworowej, również w przypadku odbudowy, 

- przywracanie oryginalnego zewnętrznego wyglądu architektonicznego, 
zniekształconego przez wtórne przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remonty 

oraz wymiany stolarki otworowej niezgodne z zasadami konserwatorskimi, 

- uzupełnienie detalu i odtworzenie na wzór historycznych, 
- zakaz wykonywania tynków i ocieplenia niszczącego lub przysłaniającego 

detale architektoniczne, 

- zakaz lokalizacji elementów technicznego wyposażenia budynków (w 
szczególności klimatyzatory, anteny satelitarne, przewody kominowe) na 

frontowych elewacjach, 
- dopuszcza się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na wzór oryginalnej z 

zachowaniem wymiarów, podziału, sposobu otwierania i koloru, 

- dopuszcza się przebudowę mającą na celu adaptacje poddasza pod warunkiem 
zachowania formy i kształtu dachu, 

7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: w odległości do 50m od granicy cmentarza obowiązują przepisy odrębne; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: wysokość budowli do 3,5m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: 
jednokondygnacyjne z dachem stromym, nawiązujące formą i wykończeniem 

do istniejącego  budynku zabytkowego, 

d) zieleń minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 

- zgodnie z pkt 6, 

- wysokość do 1,5m z wyjątkiem latarń, 
- dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do zabudowy, na której 

zostały zamontowane, 

- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): 

- minimum 20 m.p. na 100 miejsc noclegowych budynków hoteli, z 
zastrzeżeniem tiret drugie, 

- minimum 15 m.p. na 100 miejsc konsumpcyjnych samodzielnych restauracji i 

barów, 
- minimum 20 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej budynków biurowych, 

b) realizacja miejsc postojowych: 
- na parkingach wyznaczonych na terenach oraz zagłębionych pod ziemią, 

- w podziemnych garażach wielostanowiskowych, 
- w garażach wbudowanych w budynki, 

c) dostępność komunikacyjna: od terenu 1KDL; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu kanalizacji 
sanitarnej, po niezbędnej rozbudowie, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 

gruntowych, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 
wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 
systemy retencyjne na terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: z infrastruktury gazowej, po niezbędnej rozbudowie, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: 
z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej niezbędnej budowie 

lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 
niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
a) szerokość frontu działki od strony terenu 1KDL minimum 25m, 
b) powierzchnia działki minimum 20 a, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego usytuowanego na terenie 1KDL od 85º do 95º; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
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USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

nie ustala się. 

30. KARTA TERENU NR 030 

1) SYMBOL I NR TERENU: 7U; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 43,7a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: 
tereny zabudowy usługowej: domy pogrzebowe, budynki handlowo-usługowe 

wyłącznie jako samodzielne sklepy i butiki, budynki hoteli, 

b) uzupełniające: uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0,2 do 0,6, 

- procent zabudowy maksimum 60%, 
- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 40%, 

b) linie zabudowy: 
nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10m i 15m od linii 

rozgraniczającej teren 1KDL, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 
- wysokość zabudowy do 7m, 
- liczba kondygnacji nadziemnych do 1, 

d) dachy: 
- strome, dwuspadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci w przedziale 30º-

45º,w odcieniach kolorów: czerwonego, brązowego lub grafitowego, 
- kierunek głównej kalenicy zgodnie z rysunkiem planu, 

5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: 
w odległości do 50m i do 150m od granicy cmentarza obowiązują przepisy 

odrębne; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: wysokość budowli do 5m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 

- wysokość do 3,5m z wyjątkiem latarń, 
- dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do zabudowy, na której 

zostały zamontowane, 

- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 
c) dostępność komunikacyjna: od terenu 1KDL; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu kanalizacji 
sanitarnej, po niezbędnej rozbudowie, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 

gruntowych, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 

wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego z istniejącym 
układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 

systemy retencyjne na terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: z infrastruktury gazowej, po niezbędnej rozbudowie, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: 
z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej niezbędnej budowie 

lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 

niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
a) szerokość frontu działki od strony terenu 1KDL minimum 10m, 
b) powierzchnia działki minimum 3,5 a, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego usytuowanego na terenie 1KDL od 85º do 95º; 
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12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

dopuszcza się lokalizację budynków bezpośrednio przy granicy wewnętrznych podziałów. 

31. KARTA TERENU NR 031 

1) SYMBOL I NR TERENU: 8U; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 5,0 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: 
tereny zabudowy usługowej: budynki handlowo-usługowe wyłącznie jako 

samodzielne sklepy i butiki, 

b) uzupełniające: uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0,1 do 0,3, 

- procent zabudowy maksimum 30%, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 0%, 

b) linie zabudowy: 

- obowiązująca linia zabudowy od 3,7m do 4,1m od linii rozgraniczającej teren 

2KDW, zgodnie z rysunkiem planu, 

- nieprzekraczalna linia zabudowy 2m od linii rozgraniczającej teren 2KDW, 
zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 
- wysokość zabudowy do 5m, 

- liczba kondygnacji nadziemnych 1, 

d) dachy: 

- strome, dwuspadowe i czterospadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci 
w przedziale 30º-45º,w odcieniach koloru czerwonego, 

- dopuszcza się dachy mansardowe o innych nachyleniach połaci niż określone 

w tiret pierwsze; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: w odległości do 50m od granicy cmentarza obowiązują przepisy odrębne; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 
- jednolita forma obiektów, 

- jednolita kolorystyka obiektów, 
- wysokość budowli do 3,5m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń ochrona istniejącego drzewostanu, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 

- wysokość do 1,5m, 

- dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do zabudowy, na której 
zostały zamontowane, 

- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): zakaz lokalizacji, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 
c) dostępność komunikacyjna: od terenu 2KDW, 1KP; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu kanalizacji 

sanitarnej, po niezbędnej rozbudowie, 
- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 

gruntowych, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 

wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 
- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 

systemy retencyjne na terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: z infrastruktury gazowej, po niezbędnej rozbudowie, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: 
z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej niezbędnej budowie 

lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 

niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 
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h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
a) szerokość frontu działki od strony terenu 2KDW minimum 30m, 
b) powierzchnia działki minimum 5 a, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego usytuowanego na terenie 2KDW od 75º do 105º; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

nie ustala się. 

32. KARTA TERENU NR 032 

1) SYMBOL I NR TERENU: 9U; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 3,5 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: 
tereny zabudowy usługowej: budynki handlowo-usługowe wyłącznie jako 

samodzielne sklepy i butiki, 

b) uzupełniające: uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0,1 do 0,3, 

- procent zabudowy maksimum 30%, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 0%, 

b) linie zabudowy: 
- obowiązująca linia zabudowy od 3,5m do 4,4m od linii rozgraniczającej teren 

1KDW, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 
- wysokość zabudowy do 5m, 

- liczba kondygnacji nadziemnych 1, 

d) dachy: 

- strome, dwuspadowe i czterospadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci 

w przedziale 30º-45º,w odcieniach koloru czerwonego, 

- dopuszcza się dachy mansardowe o innych nachyleniach połaci niż określone 
w tiret pierwsze; 

5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: w odległości do 50m od granicy cmentarza obowiązują przepisy odrębne; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 
- jednolita forma obiektów, 
- jednolita kolorystyka obiektów, 

- wysokość budowli do 3,5m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń ochrona istniejącego drzewostanu, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 

- wysokość do 1,5m, 

- dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do zabudowy, na której 

zostały zamontowane, 
- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 

9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): zakaz lokalizacji, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie dotyczy, 
c) dostępność komunikacyjna: od terenu 1KDW, 1KP; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu kanalizacji 

sanitarnej, po niezbędnej rozbudowie, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 
gruntowych, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 

wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego z istniejącym 
układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 
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systemy retencyjne na terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: z infrastruktury gazowej, po niezbędnej rozbudowie, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: 
z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej niezbędnej budowie 

lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 
niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
a) szerokość frontu działki od strony terenu 1KDW minimum 25m, 
b) powierzchnia działki minimum 3,5 a, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego usytuowanego na terenie 1KDW od 75º do 105º; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

nie ustala się. 

33. KARTA TERENU NR 033 

1) SYMBOL I NR TERENU: 10U; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 15,2 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: 
- tereny zabudowy usługowej: budynki biurowe, budynki handlowo-usługowe 

wyłącznie jako samodzielne sklepy i butiki, 

- domy pogrzebowe, 

b) uzupełniające: uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0,1 do 0,6, 
- procent zabudowy maksimum 60%, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 10%, 

b) linie zabudowy: 

- obowiązująca linia zabudowy minimalnie 2,5m od linii rozgraniczającej teren 

1KDW, zgodnie z rysunkiem planu, 
- nieprzekraczalna linia zabudowy 2,5m od linii rozgraniczającej teren 1KDW, 

zgodnie z rysunkiem planu, 

- dla części budynku przekraczającego linie zabudowy dopuszcza się 
przebudowę, przy czym odbudowa, rozbudowa i nadbudowa takiego budynku 

nie może wykraczać poza ustalone linie zabudowy, 

c) parametry zabudowy: 
- wysokość zabudowy do 6,5m, 
- liczba kondygnacji nadziemnych 1, 

d) dachy: 

- strome, dwuspadowe i czterospadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci 

w przedziale 30º-45º,w odcieniach koloru czerwonego, 

- dopuszcza się dachy mansardowe o innych nachyleniach połaci niż określone 
w tiret pierwsze; 

5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: w odległości do 50m od granicy cmentarza obowiązują przepisy odrębne; 

8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 
- jednolita forma obiektów, 

- jednolita kolorystyka obiektów, 

- wysokość budowli do 3,5m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń nie ustala się, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 

- wysokość do 1,5m z wyjątkiem latarń, 

- dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do zabudowy, na której 
zostały zamontowane, 

- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 
c) dostępność komunikacyjna: od terenu 1KDW; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
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a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu kanalizacji 

sanitarnej, po niezbędnej rozbudowie, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 
gruntowych, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 

wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego z istniejącym 
układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 

systemy retencyjne na terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: z infrastruktury gazowej, po niezbędnej rozbudowie, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: 
z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej niezbędnej budowie 

lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 

niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
a) szerokość frontu działki od strony terenu 1KDW minimum 25m, 
b) powierzchnia działki minimum 10 a, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego usytuowanego na terenie 1KDW od 75º do 105º; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
dopuszcza się zagospodarowanie związane z działalnością gospodarczą polegającą na wytwarzaniu nagrobków; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

nie ustala się. 

34. KARTA TERENU NR 034 

1) SYMBOL I NR TERENU: 11U; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 7,1 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: 
tereny zabudowy usługowej: budynki biurowe, budynki handlowo-usługowe 

wyłącznie jako samodzielne sklepy i butiki, 

b) uzupełniające: uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0,1 do 0,6, 
- procent zabudowy maksimum 30%, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 10%, 

b) linie zabudowy: 
obowiązująca linia zabudowy minimalnie 2,5m od linii rozgraniczającej teren 

1KP i 1KDW, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 
- wysokość zabudowy do 6,5m, 

- liczba kondygnacji nadziemnych 1, 

d) dachy: 

- strome, dwuspadowe i czterospadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci 

w przedziale 30º-45º,w odcieniach koloru czerwonego, 
- dopuszcza się dachy mansardowe o innych nachyleniach połaci niż określone 

w tiret pierwsze; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 

nie ustala się; 

7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: w odległości do 50m od granicy cmentarza obowiązują przepisy odrębne; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 
- jednolita forma obiektów, 

- jednolita kolorystyka obiektów, 

- wysokość budowli do 3,5m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń nie ustala się, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 

- wysokość do 1,5m z wyjątkiem latarń, 

- dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do zabudowy, na której 
zostały zamontowane, 

- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
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9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): zakaz lokalizacji, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 
c) dostępność komunikacyjna: od terenów 1KDW, 1KP; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu kanalizacji 
sanitarnej, po niezbędnej rozbudowie, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 

gruntowych, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 

wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego z istniejącym 
układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 

systemy retencyjne na terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: z infrastruktury gazowej, po niezbędnej rozbudowie, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: 
z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej niezbędnej budowie 

lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 

niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
a) szerokość frontu działki od strony terenu 1KDW minimum 20m, 
b) powierzchnia działki minimum 5 a, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego usytuowanego na terenie 1KDW od 75º do 105º; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

nie ustala się. 

35. KARTA TERENU NR 035 

1) SYMBOL I NR TERENU: 12U; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 9,9 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: 
tereny zabudowy usługowej: budynki biurowe, budynki handlowo-usługowe 

wyłącznie jako samodzielne sklepy i butiki, 

b) uzupełniające: uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0,1 do 0,6, 

- procent zabudowy maksimum 30%, 
- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 10%, 

b) linie zabudowy: 

- obowiązująca linia zabudowy minimalnie 2,5m od linii rozgraniczającej teren 

2KDW oraz minimalnie 1,4m od linii rozgraniczającej teren 1KP, zgodnie z 
rysunkiem planu, 

- nieprzekraczalna linia zabudowy 2,5m od linii rozgraniczającej teren 2KDW, 

zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 
- wysokość zabudowy do 6,5m, 
- liczba kondygnacji nadziemnych 1, 

d) dachy: 

- strome, dwuspadowe i czterospadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci 

w przedziale 30º-45º,w odcieniach koloru czerwonego, 
- dopuszcza się dachy mansardowe o innych nachyleniach połaci niż określone 

w tiret pierwsze; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: w odległości do 50m od granicy cmentarza obowiązują przepisy odrębne; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 
- jednolita forma obiektów, 

- jednolita kolorystyka obiektów, 
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- wysokość budowli do 3,5m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń nie ustala się, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 

- wysokość do 1,5m z wyjątkiem latarń, 
- dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do zabudowy, na której 

zostały zamontowane, 

- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): zakaz lokalizacji, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 
c) dostępność komunikacyjna: od terenu 2KDW, 1KP; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu kanalizacji 
sanitarnej, po niezbędnej rozbudowie, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 

gruntowych, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 

wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego z istniejącym 
układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 

systemy retencyjne na terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: z infrastruktury gazowej, po niezbędnej rozbudowie, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: 
z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej niezbędnej budowie 

lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 

niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
a) szerokość frontu działki od strony terenu 2KDW minimum 20m, 
b) powierzchnia działki minimum 5 a, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego usytuowanego na terenie 2KDW od 75º do 105º; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

nie ustala się. 

36. KARTA TERENU NR 036 

1) SYMBOL I NR TERENU: 1US; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 39,1 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny sportu i rekreacji - terenowe obiekty sportowe; 

b) uzupełniające: uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 50%, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: zgodnie z pkt. 14, 

d) dachy: nie ustala się, 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 

b) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów rekreacyjno-wypoczynkowych” zgodnie z przepisami odrębnymi; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie dotyczy; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie dotyczy, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie dotyczy, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie dotyczy, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie dotyczy, 

e) pozostałe tereny i obiekty: 
w odległości do 50m i do 150m od granicy cmentarza obowiązują przepisy 

odrębne; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: wysokość budowli do 10m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 
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c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, z zastrzeżeniem pkt 14, 

d) zieleń nie ustala się, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 
- wysokość do 3,5m z wyjątkiem latarń, 

- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): lokalizacja maksimum 10 miejsc postojowych, 

b) realizacja miejsc postojowych: na terenie, 
c) dostępność komunikacyjna: od terenu 4KDW; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu kanalizacji 
sanitarnej, po niezbędnej rozbudowie, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 

gruntowych, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 

wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego z istniejącym 
układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 

systemy retencyjne na terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: z infrastruktury gazowej, po niezbędnej rozbudowie, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: 
z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej niezbędnej budowie 

lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 

niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
a) szerokość frontu działki od strony terenu 4KDW minimum 50m, 
b) powierzchnia działki minimum 30 a, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego usytuowanego na terenie 4KDW od 85º do 95º; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

zakaz lokalizacji budynków, z wyjątkiem obiektu związanego z obsługą terenu sportowego, o maksymalnej powierzchni zabudowy 30 m² 

i wysokości 3,5m. 

37. KARTA TERENU NR 037 

1) SYMBOL I NR TERENU: 1P/U; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 58,8 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: 

- tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – budynki 

przemysłowe, 

- tereny zabudowy usługowej: budynki hoteli i zakwaterowania turystycznego, 
budynki biurowe, budynki handlowo-usługowe, z zastrzeżeniem tiret trzecie, 

- z klasy budynków handlowo-usługowych wyłącza się stacje paliw, myjnie 

samochodowe i inne stacje obsługi, 

b) uzupełniające: 

- tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów: budynki magazynowe 

z wyłączeniem powierzchni magazynowych i składów zlokalizowanych nie w 

budynkach, 
- uzbrojenie terenu; 

4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0,3 do 1,0, 

- procent zabudowy maksimum 60%, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 20%, 

b) linie zabudowy: 
nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 1.5m od linii rozgraniczającej 

teren 2KDG oraz 10m od linii rozgraniczającej teren 1KDL, zgodnie z 

rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 
- wysokość zabudowy do 13m, 
- liczba kondygnacji nadziemnych od 1 do 4, 

d) dachy: dowolne; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 

nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 



47 

 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: nie ustala się; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 
- wysokość budowli do 5m, z zastrzeżeniem lit. e, 

- pokrycie dachów stromych w odcieniach kolorów: czerwonego, brązowego 

lub grafitowego, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: nie ustala się, 

d) zieleń minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 

- wysokość do 3,5m z wyjątkiem latarń, 
- dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do zabudowy, na której 

zostały zamontowane, 

- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): 

- minimum 10 m.p. na 100 stanowisk pracy w obiektach produkcyjnych, bazach, 
składach i magazynach, 

- minimum 20 m.p. na 100 miejsc noclegowych budynków hoteli i 

zakwaterowania turystycznego, z zastrzeżeniem tiret trzecie, 

- minimum 15 m.p. na 100 miejsc konsumpcyjnych samodzielnych restauracji i 

barów, 

- minimum 20 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej budynków biurowych, 
- minimum 25 m.p. na 1000 m² powierzchni sprzedaży lub 15 m.p. na 100 

miejsc konsumpcyjnych lub 18 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej 

budynków handlowo-usługowych, 

b) realizacja miejsc postojowych: 
- na parkingach wyznaczonych na terenach lub zagłębionych pod ziemią, 
- w garażach przybudowanych lub wbudowanych w budynki, 

- w garażach wolnostojących jedno- lub dwustanowiskowych, 
c) dostępność komunikacyjna: od terenu 1KDL; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu kanalizacji 

sanitarnej, po niezbędnej rozbudowie, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 
gruntowych, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 

wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 
- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 

systemy retencyjne na terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: z infrastruktury gazowej, po niezbędnej rozbudowie, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: 
z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej niezbędnej budowie 

lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 

niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
a) szerokość frontu działki od strony terenu 1KDL minimum 30m, 
b) powierzchnia działki minimum 20 a, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego usytuowanego na terenie 2KDG od 85º do 95º; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

nie ustala się. 

38. KARTA TERENU NR 038 

1) SYMBOL I NR TERENU: 2P/U; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 95,3 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: 

- tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – budynki 

przemysłowe, 
- tereny zabudowy usługowej: budynki hoteli i zakwaterowania turystycznego, 

budynki biurowe, budynki handlowo-usługowe, 

b) uzupełniające: 

- tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów: budynki magazynowe 

z wyłączeniem powierzchni magazynowych i składów zlokalizowanych nie w 
budynkach, 

- uzbrojenie terenu; 
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4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0,3 do 2,0, 

- procent zabudowy maksimum 60%, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 20%, 

b) linie zabudowy: 
nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6m i 8m od linii rozgraniczającej 

teren 2KDG oraz 10m od linii rozgraniczającej teren 1KDL, zgodnie z 

rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 
- wysokość zabudowy do 20m, z zastrzeżeniem pkt 8 lit. a tiret drugie, 
- liczba kondygnacji nadziemnych od 1 do 5, z zastrzeżeniem pkt 8 lit. a tiret 

drugie, 

d) dachy: dowolne; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 

nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: nie ustala się; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 

- lokalizacja akcentu architektonicznego jako zakończenie osi widokowych 
wzdłuż terenu 2KDG i 9KDD, 

- w miejscu lokalizacji akcentu architektonicznego dopuszcza się fragment 

budynku o powierzchni zabudowy maksimum 100m2, o wysokości do 25m, do 
6 kondygnacji nadziemnych, 

- pokrycie dachów stromych w odcieniach kolorów: czerwonego, brązowego 

lub grafitowego, 
- wysokość budowli do 15m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: nie ustala się, 

d) zieleń minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 

- wysokość do 5m z wyjątkiem latarń, 
- dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do zabudowy, na której 

zostały zamontowane, 

- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): 

- minimum 10 m.p. na 100 stanowisk pracy w obiektach produkcyjnych, bazach, 
składach i magazynach, 

- minimum 20 m.p. na 100 miejsc noclegowych budynków hoteli i 

zakwaterowania turystycznego, z zastrzeżeniem tiret trzecie, 
- minimum 15 m.p. na 100 miejsc konsumpcyjnych samodzielnych restauracji i 

barów, 

- minimum 20 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej budynków biurowych, 
- minimum 25 m.p. na 1000 m² powierzchni sprzedaży lub 15 m.p. na 100 

miejsc konsumpcyjnych lub 18 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej 

budynków handlowo-usługowych, 

b) realizacja miejsc postojowych: 
- na parkingach wyznaczonych na terenach lub zagłębionych pod ziemią, 

- w garażach przybudowanych lub wbudowanych w budynki, 

- w garażach wolnostojących jedno- lub dwustanowiskowych, 
c) dostępność komunikacyjna: od terenu 2KDG, 1KDL; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu kanalizacji 

sanitarnej, po niezbędnej rozbudowie, 
- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 

gruntowych, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 
wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 
systemy retencyjne na terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: z infrastruktury gazowej, po niezbędnej rozbudowie, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: 
z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej niezbędnej budowie 

lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 
niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 
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j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
a) szerokość frontu działki od strony terenu 2KDG minimum 35m, 
b) szerokość frontu działki od strony terenu 1KDL minimum 30m, 
c) powierzchnia działki minimum 30 a, 
d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego usytuowanego na terenach 2KDG i 1KDL od 85º do 95º; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
30%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

nie ustala się. 

39. KARTA TERENU NR 039 

1) SYMBOL I NR TERENU: 3P/U; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 48,5 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: 

- tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – budynki 

przemysłowe, 

- tereny zabudowy usługowej: budynki hoteli i zakwaterowania turystycznego, 

budynki biurowe, budynki handlowo-usługowe, 

b) uzupełniające: 

- tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów: budynki magazynowe 

z wyłączeniem powierzchni magazynowych i składów zlokalizowanych nie w 

budynkach, 
- uzbrojenie terenu; 

4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0,3 do 2,0, 

- procent zabudowy maksimum 60%, 
- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 20%, 

b) linie zabudowy: 
nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10m od linii rozgraniczającej 

teren 2KDG, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 
- wysokość zabudowy do 20m, 
- liczba kondygnacji nadziemnych od 1 do 5, 

d) dachy: dowolne; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 

nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: w odległości do 150m od granicy cmentarza obowiązują przepisy odrębne; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 
- pokrycie dachów stromych w odcieniach kolorów: czerwonego, brązowego 

lub grafitowego, 

- wysokość budowli do 15m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: nie ustala się, 

d) zieleń minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 

- wysokość do 5m z wyjątkiem latarń, 
- dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do zabudowy, na której 

zostały zamontowane, 

- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): 

- minimum 10 m.p. na 100 stanowisk pracy w obiektach produkcyjnych, bazach, 
składach i magazynach, 

- minimum 20 m.p. na 100 miejsc noclegowych budynków hoteli i 

zakwaterowania turystycznego, z zastrzeżeniem tiret trzecie, 
- minimum 15 m.p. na 100 miejsc konsumpcyjnych samodzielnych restauracji i 

barów, 

- minimum 20 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej budynków biurowych, 
- minimum 25 m.p. na 1000 m² powierzchni sprzedaży lub 15 m.p. na 100 

miejsc konsumpcyjnych lub 18 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej 

budynków handlowo-usługowych, 

b) realizacja miejsc postojowych: 
- na parkingach wyznaczonych na terenach lub zagłębionych pod ziemią, 
- w garażach przybudowanych lub wbudowanych w budynki, 

- w garażach wolnostojących jedno- lub dwustanowiskowych, 
c) dostępność komunikacyjna: od terenu 2KDG; 
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10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu kanalizacji 
sanitarnej, po niezbędnej rozbudowie, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 

gruntowych, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 

wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego z istniejącym 
układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 

systemy retencyjne na terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: z infrastruktury gazowej, po niezbędnej rozbudowie, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: 
z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej niezbędnej budowie 

lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 

niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
a) szerokość frontu działki od strony terenu 2KDG minimum 35m, 
b) powierzchnia działki minimum 45 a, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego usytuowanego na terenie 2KDG od 85º do 95º; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
30%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

nie ustala się. 

40. KARTA TERENU NR 040 

1) SYMBOL I NR TERENU: 4P/U; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 90,9 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: 

- tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – budynki 

przemysłowe, 

- tereny zabudowy usługowej: budynki hoteli i zakwaterowania turystycznego, 
budynki biurowe, budynki handlowo-usługowe, 

b) uzupełniające: 

- tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów: budynki magazynowe 

z wyłączeniem powierzchni magazynowych i składów zlokalizowanych nie w 

budynkach, 
- uzbrojenie terenu; 

4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0,3 do 2,0, 

- procent zabudowy maksimum 60%, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 20%, 

b) linie zabudowy: 

nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 12m od linii rozgraniczającej 

teren 2KDG, w odległości 8m i 12m od linii rozgraniczającej teren 1KDI oraz 

minimalnie 2,5m od linii rozgraniczającej teren 1KDL, zgodnie z rysunkiem 
planu, 

c) parametry zabudowy: 
- wysokość zabudowy do 20m, 

- liczba kondygnacji nadziemnych od 1 do 5, 

d) dachy: dowolne; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 

nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: 
w odległości do 50m i do 150m od granicy cmentarza obowiązują przepisy 

odrębne; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 
- pokrycie dachów stromych w odcieniach kolorów: czerwonego, brązowego 

lub grafitowego, 

- wysokość budowli do 15m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 
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c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: nie ustala się, 

d) zieleń minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 

- wysokość do 5m z wyjątkiem latarń, 

- dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do zabudowy, na której 
zostały zamontowane, 

- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): 

- minimum 10 m.p. na 100 stanowisk pracy w obiektach produkcyjnych, bazach, 

składach i magazynach, 
- minimum 20 m.p. na 100 miejsc noclegowych budynków hoteli i 

zakwaterowania turystycznego, z zastrzeżeniem tiret trzecie, 

- minimum 15 m.p. na 100 miejsc konsumpcyjnych samodzielnych restauracji i 
barów, 

- minimum 20 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej budynków biurowych, 
- minimum 25 m.p. na 1000 m² powierzchni sprzedaży lub 15 m.p. na 100 

miejsc konsumpcyjnych lub 18 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej 

budynków handlowo-usługowych, 

b) realizacja miejsc postojowych: 
- na parkingach wyznaczonych na terenach lub zagłębionych pod ziemią, 
- w garażach przybudowanych lub wbudowanych w budynki, 

- w garażach wolnostojących jedno- lub dwustanowiskowych, 
c) dostępność komunikacyjna: od terenów 1KDI, 2KDG, 1KDL; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu kanalizacji 

sanitarnej, po niezbędnej rozbudowie, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 
gruntowych, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 

wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 
- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 

systemy retencyjne na terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: z infrastruktury gazowej, po niezbędnej rozbudowie, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: 
z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej niezbędnej budowie 

lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 

niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
a) szerokość frontu działki od strony terenu 2KDG minimum 35m, 
b) powierzchnia działki minimum 45 a, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego usytuowanego na terenie 2KDG od 85º do 95º; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
30%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

nie ustala się. 

41. KARTA TERENU NR 041 

1) SYMBOL I NR TERENU: 5P/U; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 148,2 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: 

- tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – budynki 

przemysłowe, 

- tereny zabudowy usługowej: budynki hoteli i zakwaterowania turystycznego, 

budynki biurowe, budynki handlowo-usługowe, 

b) uzupełniające: 

- tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów: budynki magazynowe 

z wyłączeniem powierzchni magazynowych i składów zlokalizowanych nie w 
budynkach, 

- uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0,3 do 2,0, 

- procent zabudowy maksimum 60%, 
- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 20%, 

b) linie zabudowy: 
nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 15m od linii rozgraniczającej 

teren 1KDG, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) parametry zabudowy: 
- wysokość zabudowy do 20m, 
- liczba kondygnacji nadziemnych od 1 do 5, 

d) dachy: dowolne; 
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5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 

nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: 
w odległości do 50m i do 150m od granicy cmentarza obowiązują przepisy 

odrębne; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 
- zakaz lokalizacji obiektów powyżej 20000 m3 kubatury kondygnacji 

nadziemnych, 
- wysokość budowli do 15m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: nie ustala się, 

d) zieleń minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 

- wysokość do 5m z wyjątkiem latarń, 
- dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do zabudowy, na której 

zostały zamontowane, 

- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): 

- minimum 10 m.p. na 100 stanowisk pracy w obiektach produkcyjnych, bazach, 
składach i magazynach, 

- minimum 20 m.p. na 100 miejsc noclegowych budynków hoteli i 

zakwaterowania turystycznego, z zastrzeżeniem tiret trzecie, 
- minimum 15 m.p. na 100 miejsc konsumpcyjnych samodzielnych restauracji i 

barów, 

- minimum 20 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej budynków biurowych, 
- minimum 25 m.p. na 1000 m² powierzchni sprzedaży lub 15 m.p. na 100 

miejsc konsumpcyjnych lub 18 m.p. na 1000 m² powierzchni użytkowej 

budynków handlowo-usługowych, 

b) realizacja miejsc postojowych: 
- na parkingach wyznaczonych na terenach lub zagłębionych pod ziemią, 

- w garażach przybudowanych lub wbudowanych w budynki, 

- w garażach wolnostojących jedno- lub dwustanowiskowych, 
c) dostępność komunikacyjna: od terenu 1KDG; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu kanalizacji 

sanitarnej, po niezbędnej rozbudowie, 
- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 

gruntowych, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 
wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 
systemy retencyjne na terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: z infrastruktury gazowej, po niezbędnej rozbudowie, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: 
z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej niezbędnej budowie 

lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 
niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
a) szerokość frontu działki od strony terenu 1KDG minimum 60m, 
b) powierzchnia działki minimum 45 a, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego usytuowanego na terenie 1KDG od 85º do 95º; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
30%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

nie ustala się. 

42. KARTA TERENU NR 042 

1) SYMBOL I NR TERENU: 6P/U; 
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2) POWIERZCHNIA TERENU: 29,7 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: 

- tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – budynki 
przemysłowe z produkcją związana ze sprawowaniem kultu religijnego i 

czynności religijnych, 

- tereny zabudowy usługowej: budynki przeznaczone do sprawowania kultu 
religijnego i czynności religijnych, budynki handlowo-usługowe wyłącznie 

jako samodzielne sklepy i butiki, 

b) uzupełniające: 

- tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów: budynki magazynowe 
związane ze sprawowaniem kultu religijnego i czynności religijnych, z 

wyłączeniem powierzchni magazynowych i składów zlokalizowanych nie w 

budynkach, 
- uzbrojenie terenu; 

4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0,3 do 0,7, 

- procent zabudowy maksimum 60%, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 20%, 

b) linie zabudowy: 

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6m od linii rozgraniczającej 

tereny 1KDD i 1ZC oraz od zachodniej granicy planu, zgodnie z rysunkiem 

planu, 
- dla części budynku przekraczającego linie zabudowy dopuszcza się 

przebudowę, przy czym odbudowa, rozbudowa i nadbudowa takiego budynku 

nie może wykraczać poza ustalone linie zabudowy, 

c) parametry zabudowy: 
- wysokość zabudowy do 11m, 
- liczba kondygnacji nadziemnych od 1 do 2, 

d) dachy: dowolne; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie dotyczy; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie dotyczy, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie dotyczy, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie dotyczy, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie dotyczy, 

e) pozostałe tereny i obiekty: w odległości do 50m od granicy cmentarza obowiązują przepisy odrębne; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: wysokość budowli do 11m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń 
przeznaczenie co najmniej połowy powierzchni biologicznie czynnej na zieleń 

urządzoną, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 

- wysokość do 5m z wyjątkiem latarń, 

- dostosowanie pod względem kolorystyki i formy do zabudowy, na której 
zostały zamontowane, 

- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): 

- minimum 10 m.p. na 100 stanowisk pracy w obiektach produkcyjnych, bazach, 

składach i magazynach, 
- minimum 25 m.p. na 1000 m² powierzchni sprzedaży lub 18 m.p. na 1000 m² 

powierzchni użytkowej budynków handlowo-usługowych, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 
c) dostępność komunikacyjna: od terenu 1KDD; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

- poprzez rozdzielczą kanalizację sanitarną do istniejącego układu kanalizacji 

sanitarnej, po niezbędnej rozbudowie, 

- zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 
gruntowych, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 

wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 
- do systemu rozdzielczej kanalizacji deszczowej, powiązanego z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej lub systemu wód powierzchniowych poprzez 

systemy retencyjne na terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: z infrastruktury gazowej, po niezbędnej rozbudowie, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: 
z lokalnego systemu ciepłowniczego, po jego ewentualnej niezbędnej budowie 

lub rozbudowie w oparciu o istniejącą infrastrukturę, ogrzewanie obiektów z 

niskoemisyjnych lokalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 
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i) zapewnienie telekomunikacji: z istniejących i planowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
a) szerokość frontu działki od strony terenu 1KDD minimum 30m, 
b) powierzchnia działki minimum 10 a, 
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego usytuowanego na terenie 1KDD od 85º do 95º; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

nie ustala się. 

43. KARTA TERENU NR 043 

1) SYMBOL I NR TERENU: 1ZC; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 1253,2 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny cmentarzy, 

b) uzupełniające: uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dachy: nie ustala się; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 

b) zachowanie istniejącego drzewostanu zgodnie z rysunkiem planu; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 

a) dla obiektu zabytkowego zachowanie kompozycji cmentarza, w tym układu ścieżek i zieleni o charakterze parkowym, 

b) w obrębie stanowiska archeologicznego nr 20 ochrona zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: nie ustala się, 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 
- wysokość budowli do 10m, z zastrzeżeniem lit. e, 

- ukształtowanie reprezentacyjnego wejścia na cmentarz od terenu 1KP, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń zgodnie z pkt 5 lit. b, pkt 6 lit. a, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 
- wysokość do 3,5m z wyjątkiem latarń, 

- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: zakaz lokalizacji, 

c) dostępność komunikacyjna: 

- od terenu 1KDI, 1KDL, 1KDW, 1KP, 1KDD; 
- wyznaczenie drogi awaryjnej łączącej tereny 1KDW i 1KDD o ograniczonym 

dostępie, z dopuszczeniem wyłącznie pojazdów obsługi cmentarza oraz służb 
ratowniczych; 

10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz wód powierzchniowych i 

gruntowych, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 
zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z 

wykorzystaniem systemów retencyjno-rozsączających, 

f) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
nie ustala się; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
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0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

a) zakaz lokalizacji zabudowy, 
b) obszar przestrzeni publicznej. 

44. KARTA TERENU NR 044 

1) SYMBOL I NR TERENU: 1ZL; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 9,9 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: lasy, 

b) uzupełniające: 
- ciągi piesze, 
- drogi rowerowe, 

- uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dachy: nie ustala się; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 

b) zachowanie istniejącego drzewostanu; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: nie ustala się; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: nie ustala się, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń zgodnie z pkt 5 lit. b, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: zakaz lokalizacji, 
c) dostępność komunikacyjna: od terenów 1KDL, 2KDD; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 
d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

nie ustala się, 

e) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
nie ustala się; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
a)  zakaz lokalizacji zabudowy, 
b) obszar przestrzeni publicznej. 

45. KARTA TERENU NR 045   

1) SYMBOL I NR TERENU: 1ZP; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 2,8 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny zieleni urządzonej, 

b) uzupełniające: 
- ciągi piesze, 

- drogi rowerowe, 
- uzbrojenie terenu; 
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4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 50%, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dachy: nie ustala się; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: nie ustala się; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: wysokość budowli do 3,5m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń minimum 40% powierzchni działki, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 
- wysokość do 3,5m z wyjątkiem latarń, 
- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 

9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: zakaz lokalizacji, 
c) dostępność komunikacyjna: od terenu 1KDL; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 
d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

nie ustala się, 

e) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
nie ustala się; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
a)  zakaz lokalizacji zabudowy, 
b) obszar przestrzeni publicznej. 

46. KARTA TERENU NR 046 

1) SYMBOL I NR TERENU: 2ZP; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 58,2 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny zieleni urządzonej, 

b) uzupełniające: 
- drogi rowerowe, 

- uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 50%, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dachy: nie ustala się; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 

b) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów rekreacyjno-wypoczynkowych” zgodnie z przepisami odrębnymi; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 
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c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: nie ustala się; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 

- usytuowanie dominanty przestrzennej jako zakończenie osi widokowych 

wzdłuż terenów 8KDD, 9KDD, 10KDD, zajmującej nie więcej niż 25m2 

powierzchni terenu, o wysokości do 15m, 
- wysokość innych budowli do 5m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń 
- minimum 30% powierzchni działki, 
- zakaz lokalizacji zieleni wysokiej, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 
- wysokość do 3,5m z wyjątkiem latarń, 

- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: zakaz lokalizacji, 
c) dostępność komunikacyjna: od terenów 3KDL i 7KDD; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 
d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

nie ustala się, 

e) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
nie ustala się; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
a)  zakaz lokalizacji zabudowy, 
b) obszar przestrzeni publicznej. 

47. KARTA TERENU NR 047 

1) SYMBOL I NR TERENU: 3ZP; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 62,8 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny zieleni urządzonej, 

b) uzupełniające: 
- ciągi piesze, 

- uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 70%, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dachy: nie ustala się; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 

b) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów rekreacyjno-wypoczynkowych” zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) zasady kształtowania powierzchni terenu: budowa wału o wysokości minimum 2m od strony zachodniej; 

6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: 
w odległości do 50m i do 150m od granicy cmentarza obowiązują przepisy 

odrębne; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: wysokość budowli do 10m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 
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c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń minimum 50% powierzchni działki, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 
- wysokość do 3,5m z wyjątkiem latarń, 

- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: zakaz lokalizacji, 

c) dostępność komunikacyjna: 
- od terenów 4KDW i 3KP, 
- wyznaczenie ciągu pieszego łączącego tereny 2KP i 3KP; 

10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 
d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

nie ustala się, 

e) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
nie ustala się; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
a)  zakaz lokalizacji zabudowy, 
b) obszar przestrzeni publicznej. 

48. KARTA TERENU NR 048 

1) SYMBOL I NR TERENU: 4ZP; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 77,9 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny zieleni urządzonej, 

b) uzupełniające: 
- ciągi piesze, 

- drogi rowerowe, 

- uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 70%, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dachy: nie ustala się; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 

b) dopuszczalny poziom hałasu dla „terenów rekreacyjno-wypoczynkowych” zgodnie z przepisami odrębnymi; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: w odległości do 150m od granicy cmentarza obowiązują przepisy odrębne; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: wysokość budowli do 10m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń minimum 50% powierzchni działki, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 
- wysokość do 3,5m z wyjątkiem latarń, 

- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: zakaz lokalizacji, 
c) dostępność komunikacyjna: od terenu 1KDL; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 



59 

 

d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

nie ustala się, 

e) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie, 

f) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
nie ustala się; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
a)  zakaz lokalizacji zabudowy, 
b) obszar przestrzeni publicznej. 

49. KARTA TERENU NR 049 

1) SYMBOL I NR TERENU: 1ZP/KDW; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 11,8 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: 
- tereny zieleni urządzonej, 

- pieszy plac publiczny, 

b) uzupełniające: uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 25%, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dachy: nie ustala się; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: nie ustala się; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: wysokość budowli do 10m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń minimum 25% powierzchni działki, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: 
- wysokość do 3,5m z wyjątkiem latarń, 

- przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: zakaz lokalizacji, 
c) dostępność komunikacyjna: zapewnienie drogi pożarowej łączącej tereny 9KDD i 1KDL; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 
d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

nie ustala się, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 
poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej i wód powierzchniowych poprzez systemy 
retencyjne, 

f) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
nie ustala się; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
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USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
a)  zakaz lokalizacji zabudowy, 
b) obszar przestrzeni publicznej. 

50. KARTA TERENU NR 050 

1) SYMBOL I NR TERENU: 1E; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 0,2 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, 

b) uzupełniające: uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0 do 1,0, 

- procent zabudowy maksimum 60%, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 0%, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: 
- wysokość zabudowy do 3,5m, 

- liczba kondygnacji nadziemnych do 1, 

d) dachy: płaskie, 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: nie ustala się; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: wysokość budowli do 3,5m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń nie ustala się, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: wysokość do 3,5m z wyjątkiem latarń; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: zakaz lokalizacji, 
c) dostępność komunikacyjna: od terenu 6KDW; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: nie ustala się, 
d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

nie ustala się, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 
poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej i wód powierzchniowych poprzez systemy 

retencyjne, 

f) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
nie ustala się; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

dopuszcza się sytuowanie stacji transformatorowej w granicy działki. 

51. KARTA TERENU NR 051 

1) SYMBOL I NR TERENU: 2E; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 0,6 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, 

b) uzupełniające: uzbrojenie terenu; 
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4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0 do 1,0, 

- procent zabudowy maksimum 60%, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 0%, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: 
- wysokość zabudowy do 3,5m, 

- liczba kondygnacji nadziemnych do 1, 

d) dachy: płaskie, 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: nie ustala się; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: wysokość budowli do 3,5m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń nie ustala się, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: wysokość do 3,5m z wyjątkiem latarń; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: zakaz lokalizacji, 
c) dostępność komunikacyjna: od terenu 3KDL; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: nie ustala się, 
d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

nie ustala się, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 
poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej i wód powierzchniowych poprzez systemy 

retencyjne, 

f) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
nie ustala się; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

dopuszcza się sytuowanie stacji transformatorowej w granicy działki. 

52. KARTA TERENU NR 052 

1) SYMBOL I NR TERENU: 3E; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 0,3 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, 

b) uzupełniające: uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0 do 1,0, 
- procent zabudowy maksimum 60%, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 0%, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: 
- wysokość zabudowy do 3,5m, 
- liczba kondygnacji nadziemnych do 1, 

d) dachy: płaskie, 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
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7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: w odległości do 150m od granicy cmentarza obowiązują przepisy odrębne; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: wysokość budowli do 3,5m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń nie ustala się, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: wysokość do 3,5m z wyjątkiem latarń; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: zakaz lokalizacji, 
c) dostępność komunikacyjna: od terenu 1KDL; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: nie ustala się, 
d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

nie ustala się, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 
poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej i wód powierzchniowych poprzez systemy 

retencyjne, 

f) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
nie ustala się; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

dopuszcza się sytuowanie stacji transformatorowej w granicy działki. 

53. KARTA TERENU NR 053 

1) SYMBOL I NR TERENU: 4E; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 0,5 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, 

b) uzupełniające: uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: 
- intensywność zabudowy od 0 do 1,0, 
- procent zabudowy maksimum 60%, 

- procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 0%, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: 
- wysokość zabudowy do 3,5m, 
- liczba kondygnacji nadziemnych do 1, 

d) dachy: płaskie, 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: w odległości do 50m od granicy cmentarza obowiązują przepisy odrębne; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: wysokość budowli do 3,5m, z zastrzeżeniem lit. e, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 
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d) zieleń nie ustala się, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: wysokość do 3,5m z wyjątkiem latarń; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: zakaz lokalizacji, 
c) dostępność komunikacyjna: od terenu 1KDG; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: nie ustala się, 
d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

nie ustala się, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 
poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej i wód powierzchniowych poprzez systemy 

retencyjne, 

f) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
nie ustala się; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

dopuszcza się sytuowanie stacji transformatorowej w granicy działki. 

54. KARTA TERENU NR 054 

1) SYMBOL I NR TERENU: 1KDI; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 102,2 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny dróg publicznych – skrzyżowanie lub węzeł, 

b) uzupełniające: 
- tereny zieleni urządzonej,   

- uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dachy: nie ustala się; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: 
w odległości do 50m i do 150m od granicy cmentarza obowiązują przepisy 

odrębne; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: nie ustala się, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: 
- zakaz lokalizacji z zastrzeżeniem tiret drugie, 

- dopuszcza się lokalizację wiat przystanków autobusowych i punktów 

handlowych stanowiących z nimi całość techniczno-użytkową, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń nie ustala się, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: 

- wymaga się realizacji co najmniej jednostronnej ścieżki rowerowej, z 

zastrzeżeniem tiret trzecie, 
- w przypadku realizacji jednostronnej ścieżki rowerowej należy zapewnić na 

niej ruch dwukierunkowy, 

- nie wymaga się lokalizacji ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających 
drogi, pod warunkiem realizacji drogi rowerowej na terenach sąsiednich 

wzdłuż w/w linii rozgraniczających, 
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- dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb komunikacji zbiorowej 

i rowerowej w celu uprzywilejowania transportu publicznego i 

niezmotoryzowanego, w tym organizacja przystanków autobusowych; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 
d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

nie ustala się, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 
poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej i wód powierzchniowych poprzez systemy 
retencyjne, 

f) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
nie ustala się; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających minimalnie 50,4m, zgodnie z rysunkiem planu, 
b) zakaz lokalizacji zabudowy z zastrzeżeniem pkt 8 lit. b tiret drugie, 

c) obszar przestrzeni publicznej. 

55. KARTA TERENU NR 054 

1) SYMBOL I NR TERENU: 1KDG; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 134,4 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny dróg publicznych – ulica główna, 

b) uzupełniające: 
- tereny zieleni urządzonej,   

- uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dachy: nie ustala się; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: 
w odległości do 50m i do 150m od granicy cmentarza obowiązują przepisy 

odrębne; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: nie ustala się, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: 
- zakaz lokalizacji z zastrzeżeniem tiret drugie, 

- dopuszcza się lokalizację wiat przystanków autobusowych i punktów 

handlowych stanowiących z nimi całość techniczno-użytkową, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń nie ustala się, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: 

- wymaga się realizacji co najmniej jednostronnej ścieżki rowerowej, z 

zastrzeżeniem tiret trzecie, 
- w przypadku realizacji jednostronnej ścieżki rowerowej należy zapewnić na 

niej ruch dwukierunkowy, 

- nie wymaga się lokalizacji ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających 
drogi, pod warunkiem realizacji drogi rowerowej na terenach sąsiednich 

wzdłuż w/w linii rozgraniczających, 

- dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb komunikacji zbiorowej 
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i rowerowej w celu uprzywilejowania transportu publicznego i 

niezmotoryzowanego, w tym organizacja przystanków autobusowych, 

- wyznaczenie pasa wzdłuż ulicy Wrocławskiej obsługującego tereny: 5P/U, 4E; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 
d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

nie ustala się, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 
poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej i wód powierzchniowych poprzez systemy 
retencyjne, 

f) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
nie ustala się; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
a) ulica minimalnie o przekroju dwujezdniowym  (2x2), 
b) szerokość w liniach rozgraniczających minimalnie 50,1m, zgodnie z rysunkiem planu, 
c) zakaz lokalizacji zabudowy z zastrzeżeniem pkt 8 lit. b tiret drugie, 

d) obszar przestrzeni publicznej. 

56. KARTA TERENU NR 054 

1) SYMBOL I NR TERENU: 2KDG; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 303,8 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny dróg publicznych – ulica główna, 

b) uzupełniające: 
- tereny zieleni urządzonej,   

- uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dachy: nie ustala się; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: 

- w odległości do 150m od granicy cmentarza obowiązują przepisy odrębne, 

- na trasie głównego korytarza radiotelekomunikacyjnego w odległości do 10m 
po obu stronach osi kierunkowej korytarza obowiązuje zakaz lokalizacji 

budynków i budowli o wysokości powyżej 50m nad poziomem terenu; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: nie ustala się, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: 
- zakaz lokalizacji z zastrzeżeniem tiret drugie, 

- dopuszcza się lokalizację wiat przystanków autobusowych i punktów 
handlowych stanowiących z nimi całość techniczno-użytkową, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń nie ustala się, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: 

- wymaga się realizacji co najmniej jednostronnej ścieżki rowerowej, z 

zastrzeżeniem tiret trzecie, 

- w przypadku realizacji jednostronnej ścieżki rowerowej należy zapewnić na 
niej ruch dwukierunkowy, 

- nie wymaga się lokalizacji ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających 
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drogi, pod warunkiem realizacji drogi rowerowej na terenach sąsiednich 

wzdłuż w/w linii rozgraniczających, 

- dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb komunikacji zbiorowej 
i rowerowej w celu uprzywilejowania transportu publicznego i 

niezmotoryzowanego, w tym organizacja przystanków autobusowych, 

- wyznaczenie pasa wzdłuż ulicy Wrocławskiej obsługującego tereny: 2P/U, 
3P/U, 4P/U; 

10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 
d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

nie ustala się, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 
poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej i wód powierzchniowych poprzez systemy 

retencyjne, 

f) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
nie ustala się; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
a) ulica minimalnie o przekroju dwujezdniowym  (2x2), 
b) szerokość w liniach rozgraniczających minimalnie 41,5m, zgodnie z rysunkiem planu, 
c) zakaz lokalizacji zabudowy z zastrzeżeniem pkt 8 lit. b tiret drugie, 

d) obszar przestrzeni publicznej. 

57. KARTA TERENU NR 055 

1) SYMBOL I NR TERENU: 1KDZ; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 66,2 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny dróg publicznych – ulica zbiorcza, 

b) uzupełniające: 
- tereny zieleni urządzonej,   

- uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dachy: nie ustala się; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: 
na trasie głównego korytarza radiotelekomunikacyjnego w odległości do 10m 

po obu stronach osi kierunkowej korytarza obowiązuje zakaz lokalizacji 

budynków i budowli o wysokości powyżej 50m nad poziomem terenu; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: nie ustala się, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: 
- zakaz lokalizacji z zastrzeżeniem tiret drugie, 

- dopuszcza się lokalizację wiat przystanków autobusowych i punktów 
handlowych stanowiących z nimi całość techniczno-użytkową, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń nie ustala się, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb komunikacji zbiorowej i 
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rowerowej w celu uprzywilejowania transportu publicznego i 

niezmotoryzowanego, w tym organizacja przystanków autobusowych; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 
d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

nie ustala się, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 
poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej i wód powierzchniowych poprzez systemy 

retencyjne, 

f) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
nie ustala się; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających minimalnie 12,6m, zgodnie z rysunkiem planu, 
b) zakaz lokalizacji zabudowy z zastrzeżeniem pkt 8 lit. b tiret drugie, 
c) obszar przestrzeni publicznej. 

58. KARTA TERENU NR 056 

1) SYMBOL I NR TERENU: 1KDL; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 353,8 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny dróg publicznych – ulica lokalna, 

b) uzupełniające: 
- tereny zieleni urządzonej,   
- uzbrojenie terenu; 

4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dachy: nie ustala się; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 

b) ochrona istniejącego szpaleru poprzez konserwację, odtwarzanie i uzupełnianie ubytków tymi samymi gatunkami drzew, 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: 
w odległości do 50m i do 150m od granicy cmentarza obowiązują przepisy 

odrębne; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: nie ustala się, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: 
- zakaz lokalizacji z zastrzeżeniem tiret drugie, 

- dopuszcza się lokalizację wiat przystanków autobusowych i punktów 

handlowych stanowiących z nimi całość techniczno-użytkową, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń zgodnie z pkt 5 lit. b, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: 

- wymaga się realizacji co najmniej jednostronnej ścieżki rowerowej, z 

zastrzeżeniem tiret trzecie, 

- w przypadku realizacji jednostronnej ścieżki rowerowej należy zapewnić na 
niej ruch dwukierunkowy, 

- nie wymaga się lokalizacji ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających 

drogi, pod warunkiem realizacji drogi rowerowej na terenach sąsiednich 
wzdłuż w/w linii rozgraniczających, 

- dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb komunikacji zbiorowej 
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i rowerowej w celu uprzywilejowania transportu publicznego i 

niezmotoryzowanego, w tym organizacja przystanków autobusowych; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 
d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

nie ustala się, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 
poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej i wód powierzchniowych poprzez systemy 

retencyjne, 

f) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
nie ustala się; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających minimalnie 22,5m, zgodnie z rysunkiem planu, 
b) zakaz lokalizacji zabudowy z wyjątkiem parkingów podziemnych zagłębionych całkowicie pod ziemią, z zastrzeżeniem pkt 8 lit. b 
tiret drugie, 

c) obszar przestrzeni publicznej. 

59. KARTA TERENU NR 057 

1) SYMBOL I NR TERENU: 2KDL; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 27,7 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny dróg publicznych – ulica lokalna, 

b) uzupełniające: 
- tereny zieleni urządzonej,   

- uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dachy: nie ustala się; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: w odległości do 150m od granicy cmentarza obowiązują przepisy odrębne; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: nie ustala się, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: 
- zakaz lokalizacji z zastrzeżeniem tiret drugie, 

- dopuszcza się lokalizację wiat przystanków autobusowych i punktów 

handlowych stanowiących z nimi całość techniczno-użytkową, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń nie ustala się, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: 

- wymaga się realizacji co najmniej jednostronnej ścieżki rowerowej, z 

zastrzeżeniem tiret trzecie, 

- w przypadku realizacji jednostronnej ścieżki rowerowej należy zapewnić na 
niej ruch dwukierunkowy, 

- nie wymaga się lokalizacji ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających 

drogi, pod warunkiem realizacji drogi rowerowej na terenach sąsiednich 
wzdłuż w/w linii rozgraniczających, 

- dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb komunikacji zbiorowej 

i rowerowej w celu uprzywilejowania transportu publicznego i 
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niezmotoryzowanego, w tym organizacja przystanków autobusowych; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 
d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

nie ustala się, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 
poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej i wód powierzchniowych poprzez systemy 

retencyjne, 

f) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
nie ustala się; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających minimalnie 14m, zgodnie z rysunkiem planu, 
b) zakaz lokalizacji zabudowy z zastrzeżeniem pkt 8 lit. b tiret drugie, 

c) obszar przestrzeni publicznej. 

60. KARTA TERENU NR 058 

1) SYMBOL I NR TERENU: 3KDL; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 82,3 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny dróg publicznych – ulica lokalna, 

b) uzupełniające: 
- tereny zieleni urządzonej,   

- uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dachy: nie ustala się; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: w odległości do 150m od granicy cmentarza obowiązują przepisy odrębne; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: nie ustala się, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń nie ustala się, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: 

- wymaga się realizacji co najmniej jednostronnej ścieżki rowerowej, z 
zastrzeżeniem tiret trzecie, 

- w przypadku realizacji jednostronnej ścieżki rowerowej należy zapewnić na 

niej ruch dwukierunkowy, 
- nie wymaga się lokalizacji ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających 

drogi, pod warunkiem realizacji drogi rowerowej na terenach sąsiednich 

wzdłuż w/w linii rozgraniczających, 
- dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb komunikacji zbiorowej 

i rowerowej w celu uprzywilejowania transportu publicznego i 

niezmotoryzowanego, w tym organizacja przystanków autobusowych; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 
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c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 
d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

nie ustala się, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 
poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej i wód powierzchniowych poprzez systemy 

retencyjne, 

f) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
nie ustala się; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających minimalnie 12m, zgodnie z rysunkiem planu, 
b) zakaz lokalizacji zabudowy, 

c) obszar przestrzeni publicznej. 

61. KARTA TERENU NR 059 

1) SYMBOL I NR TERENU: 4KDL; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 16,8 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny dróg publicznych – poszerzenie ulicy lokalnej, 

b) uzupełniające: 
- tereny zieleni urządzonej,   
- uzbrojenie terenu; 

4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dachy: nie ustala się; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: w odległości do 150m od granicy cmentarza obowiązują przepisy odrębne; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: nie ustala się, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: 
- zakaz lokalizacji z zastrzeżeniem tiret drugie, 

- dopuszcza się lokalizację wiat przystanków autobusowych i punktów 

handlowych stanowiących z nimi całość techniczno-użytkową, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń nie ustala się, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: 
dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb komunikacji zbiorowej i 

rowerowej w celu uprzywilejowania transportu publicznego i 

niezmotoryzowanego, w tym organizacja przystanków autobusowych; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 
d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

nie ustala się, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 
poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej i wód powierzchniowych poprzez systemy 

retencyjne, 

f) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 
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i) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
nie ustala się; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających od 1,3m do 4,3m, zgodnie z rysunkiem planu, 
b) zakaz lokalizacji zabudowy z zastrzeżeniem pkt 8 lit. b tiret drugie, 

c) obszar przestrzeni publicznej. 

62. KARTA TERENU NR 060 

1) SYMBOL I NR TERENU: 1KDD; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 10,4 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny dróg publicznych – ulica dojazdowa, 

b) uzupełniające: 
- tereny zieleni urządzonej,   

- uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dachy: nie ustala się; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: 
w odległości do 50m i do 150m od granicy cmentarza obowiązują przepisy 

odrębne; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: nie ustala się, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń nie ustala się, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: nie ustala się; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 
d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

nie ustala się, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 
poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej i wód powierzchniowych poprzez systemy 

retencyjne, 

f) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
nie ustala się; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających minimalnie 15,5m, zgodnie z rysunkiem planu, 
b) zakaz lokalizacji zabudowy, 
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c) obszar przestrzeni publicznej. 

63. KARTA TERENU NR 061 

1) SYMBOL I NR TERENU: 2KDD; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 10,7 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny dróg publicznych – ulica dojazdowa, 

b) uzupełniające: 
- tereny zieleni urządzonej,   
- uzbrojenie terenu; 

4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dachy: nie ustala się; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 

b) ochrona istniejącego szpaleru poprzez konserwację, odtwarzanie i uzupełnianie ubytków tymi samymi gatunkami drzew; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: nie ustala się; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: nie ustala się, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń zgodnie z pkt 5 lit. b, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: 

- wymaga się realizacji co najmniej jednostronnej ścieżki rowerowej, z 

zastrzeżeniem tiret drugie, 

- w przypadku realizacji jednostronnej ścieżki rowerowej należy zapewnić na 
niej ruch dwukierunkowy; 

10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 
d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

nie ustala się, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 
poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej i wód powierzchniowych poprzez systemy 

retencyjne, 

f) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
nie ustala się; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających minimalnie 22,4m, zgodnie z rysunkiem planu, 
b) zakaz lokalizacji zabudowy, 

c) obszar przestrzeni publicznej. 

64. KARTA TERENU NR 062 

1) SYMBOL I NR TERENU: 3KDD; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 5,3 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny dróg publicznych – ulica dojazdowa, 

b) uzupełniające: - tereny zieleni urządzonej,   
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- uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dachy: nie ustala się; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: nie ustala się; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 
- nawierzchnia rozbieralna, 

- dopuszcza się organizację przestrzeni ulicy zarówno poprzez wydzielenie 

jezdni jak i bez jej wydzielenia, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń nie ustala się, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: nie ustala się; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 
d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

nie ustala się, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 
poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej i wód powierzchniowych poprzez systemy 

retencyjne, 

f) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
nie ustala się; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających minimalnie 10m, zgodnie z rysunkiem planu, 
b) zakaz lokalizacji zabudowy, 

c) obszar przestrzeni publicznej. 

65. KARTA TERENU NR 063 

1) SYMBOL I NR TERENU: 4KDD; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 39,2 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny dróg publicznych – ulica dojazdowa, 

b) uzupełniające: 
- tereny zieleni urządzonej,   

- uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dachy: nie ustala się; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
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7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: w odległości do 150m od granicy cmentarza obowiązują przepisy odrębne; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 
- nawierzchnia rozbieralna, 

- dopuszcza się organizację przestrzeni ulicy zarówno poprzez wydzielenie 
jezdni jak i bez jej wydzielenia, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń nie ustala się, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: nie ustala się; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 
d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

nie ustala się, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 
poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej i wód powierzchniowych poprzez systemy 

retencyjne, 

f) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
nie ustala się; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających minimalnie 10m, zgodnie z rysunkiem planu, 
b) zakaz lokalizacji zabudowy, 

c) obszar przestrzeni publicznej. 

66. KARTA TERENU NR 064 

1) SYMBOL I NR TERENU: 5KDD; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 8,9 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny dróg publicznych – ulica dojazdowa, 

b) uzupełniające: 
- tereny zieleni urządzonej,   

- uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dachy: nie ustala się; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: w odległości do 150m od granicy cmentarza obowiązują przepisy odrębne; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: nawierzchnia rozbieralna, 
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b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń nie ustala się, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: 

- wymaga się realizacji co najmniej jednostronnej ścieżki rowerowej, z 

zastrzeżeniem tiret trzecie, 

- w przypadku realizacji jednostronnej ścieżki rowerowej należy zapewnić na 
niej ruch dwukierunkowy, 

- nie wymaga się lokalizacji ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających 

drogi, pod warunkiem realizacji drogi rowerowej na terenach sąsiednich 
wzdłuż w/w linii rozgraniczających; 

10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 
d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

nie ustala się, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 
poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej i wód powierzchniowych poprzez systemy 

retencyjne, 

f) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
nie ustala się; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających minimalnie 13m, zgodnie z rysunkiem planu, 
b) zakaz lokalizacji zabudowy, 

c) obszar przestrzeni publicznej. 

67. KARTA TERENU NR 065 

1) SYMBOL I NR TERENU: 6KDD; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 6,2 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny dróg publicznych – ulica dojazdowa, 

b) uzupełniające: 
- tereny zieleni urządzonej,   

- uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dachy: nie ustala się; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: nie ustala się; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 
- ulica jednoprzestrzenna bez wyniesionych chodników ponad krawędź jezdni, 

- nawierzchnia rozbieralna, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń nie ustala się, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 
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b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: nie ustala się; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 
d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

nie ustala się, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 
poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej i wód powierzchniowych poprzez systemy 

retencyjne, 

f) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
nie ustala się; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających minimalnie 10m, zgodnie z rysunkiem planu, 
b) zakaz lokalizacji zabudowy, 
c) obszar przestrzeni publicznej. 

68. KARTA TERENU NR 066 

1) SYMBOL I NR TERENU: 7KDD; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 27,1 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny dróg publicznych – ulica dojazdowa, 

b) uzupełniające: 
- tereny zieleni urządzonej,   

- uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dachy: nie ustala się; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: nie ustala się; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 
- ulica jednoprzestrzenna bez wyniesionych chodników ponad krawędź jezdni, 
- nawierzchnia rozbieralna, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń nie ustala się, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: nie ustala się; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 
d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

nie ustala się, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 
poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej i wód powierzchniowych poprzez systemy 

retencyjne, 

f) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 
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g) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
nie ustala się; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających minimalnie 12m, zgodnie z rysunkiem planu, 
b) zakaz lokalizacji zabudowy, 
c) obszar przestrzeni publicznej. 

69. KARTA TERENU NR 067 

1) SYMBOL I NR TERENU: 8KDD; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 10,4 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny dróg publicznych – ulica dojazdowa, 

b) uzupełniające: 
- tereny zieleni urządzonej,   

- uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dachy: nie ustala się; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: nie ustala się; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 
- ulica jednoprzestrzenna bez wyniesionych chodników ponad krawędź jezdni, 
- nawierzchnia rozbieralna, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń nie ustala się, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: nie ustala się; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 
d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

nie ustala się, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 
poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej i wód powierzchniowych poprzez systemy 

retencyjne, 

f) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
nie ustala się; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
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a) szerokość w liniach rozgraniczających minimalnie 10m, zgodnie z rysunkiem planu, 
b) zakaz lokalizacji zabudowy, 

c) obszar przestrzeni publicznej. 

70. KARTA TERENU NR 068 

1) SYMBOL I NR TERENU: 9KDD; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 10,2 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny dróg publicznych – ulica dojazdowa, 

b) uzupełniające: 
- tereny zieleni urządzonej,   

- uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dachy: nie ustala się; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: nie ustala się; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 
- ulica jednoprzestrzenna bez wyniesionych chodników ponad krawędź jezdni, 

- nawierzchnia rozbieralna, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń nie ustala się, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: nie ustala się; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 
d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

nie ustala się, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 
poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej i wód powierzchniowych poprzez systemy 
retencyjne, 

f) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
nie ustala się; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających minimalnie 10m, zgodnie z rysunkiem planu, 
b) zakaz lokalizacji zabudowy, 

c) obszar przestrzeni publicznej. 

71. KARTA TERENU NR 069 

1) SYMBOL I NR TERENU: 10KDD; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 10,4 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny dróg publicznych – ulica dojazdowa, 

b) uzupełniające: 
- tereny zieleni urządzonej,   
- uzbrojenie terenu; 
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4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dachy: nie ustala się; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: nie ustala się; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 
- ulica jednoprzestrzenna bez wyniesionych chodników ponad krawędź jezdni, 

- nawierzchnia rozbieralna, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń nie ustala się, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: nie ustala się; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 
d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

nie ustala się, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 
poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej i wód powierzchniowych poprzez systemy 

retencyjne, 

f) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
nie ustala się; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających minimalnie 10m, zgodnie z rysunkiem planu, 
b) zakaz lokalizacji zabudowy, 
c) obszar przestrzeni publicznej. 

72. KARTA TERENU NR 070 

1) SYMBOL I NR TERENU: 11KDD; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 17,6 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny dróg publicznych – ulica dojazdowa, 

b) uzupełniające: 
- tereny zieleni urządzonej,   

- uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dachy: nie ustala się; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
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a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: w odległości do 150m od granicy cmentarza obowiązują przepisy odrębne; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: nie ustala się, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń nie ustala się, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: 

- wymaga się realizacji co najmniej jednostronnej ścieżki rowerowej, z 
zastrzeżeniem tiret trzecie, 

- w przypadku realizacji jednostronnej ścieżki rowerowej należy zapewnić na 

niej ruch dwukierunkowy, 
- nie wymaga się lokalizacji ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających 

drogi, pod warunkiem realizacji drogi rowerowej na terenach sąsiednich 

wzdłuż w/w linii rozgraniczających; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 
d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

nie ustala się, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 
poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej i wód powierzchniowych poprzez systemy 
retencyjne, 

f) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
nie ustala się; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających minimalnie 14m, zgodnie z rysunkiem planu, 
b) zakaz lokalizacji zabudowy, 

c) obszar przestrzeni publicznej. 

73. KARTA TERENU NR 071 

1) SYMBOL I NR TERENU: 1KDW; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 14,5 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny dróg wewnętrznych - parkingi, 

b) uzupełniające: 
- tereny zieleni urządzonej,   
- uzbrojenie terenu; 

4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 20%, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dachy: nie ustala się; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 
b) zachowanie istniejącego drzewostanu; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 
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e) pozostałe tereny i obiekty: w odległości do 50m od granicy cmentarza obowiązują przepisy odrębne; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 
- ulica jednoprzestrzenna bez wyniesionych chodników ponad krawędź jezdni, 

- nawierzchnia rozbieralna, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń zgodnie z pkt 5 lit. b, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: na parkingach wyznaczonych na terenie, 

c) dostępność komunikacyjna: zapewnienie dojazdu do terenów 9U, 10U i 11U; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 
d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

nie ustala się, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 
poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej i wód powierzchniowych poprzez systemy 
retencyjne, 

f) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
nie ustala się; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

a) zakaz lokalizacji zabudowy, 
b) obszar przestrzeni publicznej. 

74. KARTA TERENU NR 072 

1) SYMBOL I NR TERENU: 2KDW; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 15,5 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny dróg wewnętrznych - parkingi, 

b) uzupełniające: 
- tereny zieleni urządzonej,   
- uzbrojenie terenu; 

4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: procent powierzchni biologicznie czynnej minimum 20%, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dachy: nie ustala się; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
a) ochrona na podstawie przepisów odrębnych, 
b) zachowanie istniejącego drzewostanu; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: w odległości do 50m od granicy cmentarza obowiązują przepisy odrębne; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 
- ulica jednoprzestrzenna bez wyniesionych chodników ponad krawędź jezdni, 
- nawierzchnia rozbieralna, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń zgodnie z pkt 5 lit. b, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: na parkingach wyznaczonych na terenie, 
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c) dostępność komunikacyjna: zapewnienie dojazdu do terenów 8U, 9U, 10U, 11U i 12U; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 
d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

nie ustala się, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 
poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej i wód powierzchniowych poprzez systemy 

retencyjne, 

f) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
nie ustala się; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

a) zakaz lokalizacji zabudowy, 

b) obszar przestrzeni publicznej. 

75. KARTA TERENU NR 073 

1) SYMBOL I NR TERENU: 3KDW; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 15,7 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny dróg wewnętrznych, 

b) uzupełniające: 
- tereny zieleni urządzonej,   

- uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dachy: nie ustala się; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: w odległości do 150m od granicy cmentarza obowiązują przepisy odrębne; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: nie ustala się, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń nie ustala się, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: 

- wymaga się realizacji co najmniej jednostronnej ścieżki rowerowej, z 
zastrzeżeniem tiret trzecie, 

- w przypadku realizacji jednostronnej ścieżki rowerowej należy zapewnić na 

niej ruch dwukierunkowy, 
- nie wymaga się lokalizacji ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających 

drogi, pod warunkiem realizacji drogi rowerowej na terenach sąsiednich 

wzdłuż w/w linii rozgraniczających; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 
d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

nie ustala się, 

e) odprowadzenie wód opadowych: poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 
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układem kanalizacji deszczowej i wód powierzchniowych poprzez systemy 

retencyjne, 

f) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
nie ustala się; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających minimalnie 14m, zgodnie z rysunkiem planu, 
b) zakaz lokalizacji zabudowy, 

c) obszar przestrzeni publicznej. 

76. KARTA TERENU NR 074 

1) SYMBOL I NR TERENU: 4KDW; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 6,3 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny dróg wewnętrznych, 

b) uzupełniające: 
- tereny zieleni urządzonej,   

- uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dachy: nie ustala się; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: 
w odległości do 50m i do 150m od granicy cmentarza obowiązują przepisy 

odrębne; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 
- ulica jednoprzestrzenna bez wyniesionych chodników ponad krawędź jezdni, 
- nawierzchnia rozbieralna, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń nie ustala się, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: nie ustala się; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 
d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

nie ustala się, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 
poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej i wód powierzchniowych poprzez systemy 

retencyjne, 

f) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
nie ustala się; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
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13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających minimalnie 6m, zgodnie z rysunkiem planu, 
b) zakaz lokalizacji zabudowy, 
c) obszar przestrzeni publicznej. 

77. KARTA TERENU NR 075 

1) SYMBOL I NR TERENU: 5KDW; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 4,2 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny dróg wewnętrznych, 

b) uzupełniające: 
- tereny zieleni urządzonej,   

- uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dachy: nie ustala się; 

5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: w odległości do 150m od granicy cmentarza obowiązują przepisy odrębne; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 
- ulica jednoprzestrzenna bez wyniesionych chodników ponad krawędź jezdni, 
- nawierzchnia rozbieralna, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń nie ustala się, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: nie ustala się; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 
d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

nie ustala się, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 
poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej i wód powierzchniowych poprzez systemy 

retencyjne, 

f) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
nie ustala się; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających minimalnie 6m, zgodnie z rysunkiem planu, 
b) zakaz lokalizacji zabudowy, 

c) obszar przestrzeni publicznej. 

78. KARTA TERENU NR 076 

1) SYMBOL I NR TERENU: 6KDW; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 31,4 a; 
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3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny dróg wewnętrznych, 

b) uzupełniające: 
- tereny zieleni urządzonej,   

- uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dachy: nie ustala się; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: w odległości do 150m od granicy cmentarza obowiązują przepisy odrębne; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 
- ulica jednoprzestrzenna bez wyniesionych chodników ponad krawędź jezdni, 

- nawierzchnia rozbieralna, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń nie ustala się, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: nie ustala się; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 
d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

nie ustala się, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 
poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej i wód powierzchniowych poprzez systemy 

retencyjne, 

f) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
nie ustala się; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających minimalnie 7,9m, zgodnie z rysunkiem planu, 
b) zakaz lokalizacji zabudowy, 

c) obszar przestrzeni publicznej. 

79. KARTA TERENU NR 077 

1) SYMBOL I NR TERENU: 7KDW; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 2,5 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny dróg wewnętrznych, 

b) uzupełniające: 
- tereny zieleni urządzonej,   

- uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dachy: nie ustala się; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
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ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: nie ustala się; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 
- ulica jednoprzestrzenna bez wyniesionych chodników ponad krawędź jezdni, 

- nawierzchnia rozbieralna, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń nie ustala się, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: nie ustala się; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 
d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

nie ustala się, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 
poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej i wód powierzchniowych poprzez systemy 

retencyjne, 

f) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
nie ustala się; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających minimalnie 5m, zgodnie z rysunkiem planu, 
b) zakaz lokalizacji zabudowy, 
c) obszar przestrzeni publicznej. 

80. KARTA TERENU NR 078 

1) SYMBOL I NR TERENU: 8KDW; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 3,3 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: tereny dróg wewnętrznych, 

b) uzupełniające: 
- tereny zieleni urządzonej,   

- uzbrojenie terenu; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dachy: nie ustala się; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: nie ustala się; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 
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a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 
- ulica jednoprzestrzenna bez wyniesionych chodników ponad krawędź jezdni, 

- nawierzchnia rozbieralna, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń nie ustala się, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: nie ustala się, 

c) dostępność komunikacyjna: nie ustala się; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 
d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

nie ustala się, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 
poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej i wód powierzchniowych poprzez systemy 
retencyjne, 

f) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
nie ustala się; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających minimalnie 6m, zgodnie z rysunkiem planu, 
b) zakaz lokalizacji zabudowy, 
c) obszar przestrzeni publicznej. 

81. KARTA TERENU NR 081 

1) SYMBOL I NR TERENU: 1KP; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 18,9 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: - tereny publicznych ciągów pieszych, 

b) uzupełniające: 
- zieleń urządzona, 
- obiekty i sieci infrastruktury technicznej; 

4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dachy: nie ustala się; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: w odległości do 50m od granicy cmentarza obowiązują przepisy odrębne; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: 

- nawierzchnia rozbieralna, 

- dopuszcza się lokalizację budowli o wysokości do 10m jako dominanty placu, 

w okolicy środka okręgu, który wyznaczają łukowe linie rozgraniczające 
terenów 8U, 9U, 11U, 12U - dokładne usytuowanie powinno wynikać z 

projektu nawierzchni całego placu na terenach 1KP, 1KDW, 2KDW, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń nie ustala się, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 
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b) realizacja miejsc postojowych: zakaz lokalizacji, 

c) dostępność komunikacyjna: nie ustala się; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 
d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

nie ustala się, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 
poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej i wód powierzchniowych poprzez systemy 

retencyjne, 

f) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
nie ustala się; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających minimalnie 17m, zgodnie z rysunkiem planu, 
b) zakaz lokalizacji zabudowy, 
c) obszar przestrzeni publicznej. 

82. KARTA TERENU NR 082 

1) SYMBOL I NR TERENU: 2KP; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 1,5 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: - tereny publicznych ciągów pieszych, 

b) uzupełniające: 
- zieleń urządzona, 

- obiekty i sieci infrastruktury technicznej; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dachy: nie ustala się; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: w odległości do 50m od granicy cmentarza obowiązują przepisy odrębne; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: nawierzchnia rozbieralna, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń nie ustala się, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: zakaz lokalizacji, 

c) dostępność komunikacyjna: nie ustala się; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 
d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

nie ustala się, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 
poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej i wód powierzchniowych poprzez systemy 
retencyjne, 

f) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 
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h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
nie ustala się; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających minimalnie 2m, zgodnie z rysunkiem planu, 
b) zakaz lokalizacji zabudowy, 
c) obszar przestrzeni publicznej. 

83. KARTA TERENU NR 083 

1) SYMBOL I NR TERENU: 3KP; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 1,5 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: - tereny publicznych ciągów pieszych, 

b) uzupełniające: 
- zieleń urządzona, 

- obiekty i sieci infrastruktury technicznej; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dachy: nie ustala się; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: 
w odległości do 50m i do 150m od granicy cmentarza obowiązują przepisy 

odrębne; 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: nawierzchnia rozbieralna, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń nie ustala się, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: zakaz lokalizacji, 

c) dostępność komunikacyjna: publiczny ciąg pieszy może stanowić dojazd do budynków na terenie 11MN; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 
d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

nie ustala się, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 
poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej i wód powierzchniowych poprzez systemy 

retencyjne, 

f) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
nie ustala się; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających minimalnie 3,7m, zgodnie z rysunkiem planu, 
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b) zakaz lokalizacji zabudowy, 

c) obszar przestrzeni publicznej. 

84. KARTA TERENU NR 084 

1) SYMBOL I NR TERENU: 4KP; 
2) POWIERZCHNIA TERENU: 3,7 a; 
3) PRZEZNACZENIE TERENU: 

a) podstawowe: - tereny publicznych ciągów pieszych, 

b) uzupełniające: 
- zieleń urządzona, 

- obiekty i sieci infrastruktury technicznej; 
4) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

a) wskaźniki wykorzystania terenu: nie ustala się, 

b) linie zabudowy: nie ustala się, 

c) parametry zabudowy: nie ustala się, 

d) dachy: nie ustala się; 
5) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY ORAZ OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU: 
ochrona na podstawie przepisów odrębnych; 
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, W TYM KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ: 
nie ustala się; 
7) GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

a) tereny górnicze: nie ustala się, 

b) obszary szczególnego zagrożenia powodzią: nie ustala się, 

c) obszary osuwania się mas ziemnych: nie ustala się, 
d) krajobrazy priorytetowe określone w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa: 

nie ustala się, 

e) pozostałe tereny i obiekty: nie ustala się, 
8) ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 

a) ustalenia kompozycyjno-estetyczne: nawierzchnia rozbieralna, 

b) ustalenia dla tymczasowych obiektów usługowych: zakaz lokalizacji, 

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe: zakaz lokalizacji, 

d) zieleń nie ustala się, 

e) nadziemne części urządzeń technicznych: przysłonięcie ich osłoną lub zielenią; 
9) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI: 

a) wskaźnik miejsc postojowych (m.p.): nie ustala się, 

b) realizacja miejsc postojowych: zakaz lokalizacji, 

c) dostępność komunikacyjna: 
publiczny ciąg pieszy może stanowić dojazd do budynków na terenie 2MN/U i 

3MN/U; 
10) ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
a) budowa i przebudowa sieci zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) sytuowanie liniowych elementów sieci pod ziemią, 

c) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, po niezbędnej rozbudowie, 
d) odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i 
przemysłowych: 

nie ustala się, 

e) odprowadzenie wód opadowych: 
poprzez system rozdzielczej kanalizacji deszczowej powiązany z istniejącym 

układem kanalizacji deszczowej i wód powierzchniowych poprzez systemy 
retencyjne, 

f) zaopatrzenie w gaz: nie ustala się, 

g) zaopatrzenie w energię cieplną: nie ustala się, 

h) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i planowanych elementów systemu elektroenergetycznego, 

i) zapewnienie telekomunikacji: nie ustala się, 

j) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11) ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI: 
nie ustala się; 
12) SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW: 
nie ustala się; 
13) STAWKA PROCENTOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 
USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM: 
0%; 
14) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających minimalnie 5,5m, zgodnie z rysunkiem planu, 
b) zakaz lokalizacji zabudowy, 

c) obszar przestrzeni publicznej. 
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Rozdział 3 

Przepisy końcowe 

§ 6. Na obszarze objętym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu zatwierdzonego Uchwałą 

Nr LXII/642/10 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2010 r. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 


