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UCHWAŁA NR ……… 

RADY MIASTA OLSZTYNA  

 

z dnia ……………..2019 r. 

 

 

 

w sprawie uchwalenia „ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla 

Dajtki w Olsztynie” 

 

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

przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Rada Miasta 

Olsztyna, po stwierdzeniu, że niniejsza uchwała nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna” przyjętego Uchwałą Rady Miasta 

Olsztyna Nr XXXVII/660/13 z dnia 15 maja 2013 r. uchwala, co następuje: 
 

Rozdział 1 

Przepisy porządkowe 

 

§ 1.1. Uchwala się „Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dajtki w 
Olsztynie” w tekście uchwały zwany dalej planem, który otrzymuje potoczną nazwę „Dajtki”.  

2. Plan składa się z następujących elementów podlegających opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 

1) ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały, 
2) załącznika nr 1 – rysunku planu w zapisie numerycznym na mapie zasadniczej w skali 1:1000 

stanowiącego załącznik graficzny do niniejszej uchwały; załącznik graficzny jest integralną 

częścią uchwały, 
3) załącznika nr 2 – rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 

planu, 

4) załącznika nr 3 – rozstrzygnięcia sposobu realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy. 

§ 2.1. Przedmiot i granice planu określa Uchwała Nr XXIII/335/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 

maja 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ”Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla osiedla Dajtki w Olsztynie”, zmieniona Uchwałą Nr XXVIII/410/16 Rady 
Miasta Olsztyna z dnia 28 września 2016r., w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do 

sporządzenia ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dajtki w 

Olsztynie”. 
2. Plan obejmuje obszar około 296 ha, ograniczony jest od południowego wschodu - linią kolejowa 

Olsztyn - Iława, od północy – ul. Sielską (obecnie w przebiegu drogi krajowej nr 16), od 

południowego zachodu – granicą gminy. 
 3. Rysunek planu obowiązuje w następującym zakresie jego ustaleń: 

1) granicy planu, 

2) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu  lub różnych zasadach 

zagospodarowania, 
3) przeznaczeń poszczególnych terenów oznaczonych odpowiednio symbolem literowym i 

cyfrowym,  

4) nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
5) granicy obszaru ochrony konserwatorskiej; 
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§ 3.1. Wyjaśnienie ważniejszych pojęć użytych na potrzeby niniejszej uchwały: 
1) teren – należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o ustalonym przeznaczeniu lub o 

określonych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi i oznaczony symbolem cyfrowym i literowym; 
2) przeznaczenie podstawowe – jest to przeznaczenie terenu, które dominuje w danym terenie 

zarówno w zakresie powierzchni zabudowy jak i kubatury; 

3) przeznaczenie dopuszczalne – oznacza przeznaczenie inne niż podstawowe, które może 

współistnieć z funkcją podstawową w sposób nie powodujący konfliktów lub występuje 
zamiennie, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej; 

4) infrastruktura techniczna - należy przez to rozumieć podziemne, naziemne albo nadziemne 

przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektroenergetyczne, 
gazowe i telekomunikacyjne, 

5) wysokość zabudowy - podany w metrach, liczony od poziomu terenu największy możliwy 

wymiar pionowy obiektu budowlanego  lub wysokość budynku, mierzona zgodnie 
z wymogami obowiązującego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i określona ilością kondygnacji nadziemnych, 

w rozumieniu ww. przepisów, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej; 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy – jest to linia poza którą nie można sytuować budynków; 
linię tę mogą przekraczać balkony i wykusze tych obiektów, jednak nie więcej niż o 1,5 m; 

nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą lokalizacji: wiat, obiektów małej architektury i 

terenowych urządzeń rekreacyjnych; 
7) zieleń izolacyjna - jest to zieleń urządzona, niska i wysoka, komponowana w sposób 

gwarantujący pełnienie funkcji ochrony przeciwpyłowej i akustycznej oraz uwzględniająca 

walory krajobrazu; 

8) nowa zabudowa – jest to zabudowa powstająca od podstaw, jak również rozbudowa i 
nadbudowa istniejących obiektów; 

9) dach płaski – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych do 12º ; 

10) wiata – obiekt budowlany, rozumiany jako  dach  wsparty na słupach bez  ścian bocznych. 
2. Ponadto w treści uchwały zastosowano pojęcia i definicje określone w obowiązujących przepisach 

prawa. 

 

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne  

(dotyczące wszystkich terenów objętych planem) 

 
§ 4. Ustala się następujące podstawowe przeznaczenia terenów wyznaczonych liniami rozgraniczający-  

mi, oznaczonych symbolami literowymi: 

1) zabudowa mieszkaniowa: 
a) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

2) zabudowa mieszkalno – usługowa: 

a) MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 
3) zabudowa usługowa: 

a) U- tereny usług nieuciążliwych 

b) UO – tereny usług oświaty 

c) UKr – tereny kultu religijnego 
4) tereny zieleni i wód: 

a) ZP – zieleń urządzona,  

b) ZI – zieleń izolacyjna, 
c) ZL – lasy 

d) ZN – zieleń naturalna krajobrazowa 

e) WS - tereny wód powierzchniowych 

5) tereny komunikacji: 
a) KDZ – tereny dróg zbiorczych 
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b) KDL – tereny dróg lokalnych 

c) KDD – tereny dróg dojazdowych 

d) KDW - tereny dróg wewnętrznych 
e) KDPj- tereny ciągów pieszo- jezdnych 

f) KDPp – tereny ciągów pieszych 

g) KK – tereny komunikacji kolejowej 
6) tereny infrastruktury technicznej: 

     a) E – tereny infrastruktury elektroenergetycznej 

     b) G - tereny infrastruktury gazownictwa 

 
§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego :  

1) w granicach planu zasady ochrony ładu przestrzennego zostały określone ustaleniami 

dotyczącymi: 
a) sposobów zagospodarowania i ochrony terenów zieleni i wód powierzchniowych, 

oznaczonych na rysunku planu symbolami ZP, ZI, ZN, ZL, WS, a w szczególności zakazu 

zabudowy tych terenów; 
b) przeznaczenie wydzielonych obszarów o oznaczeniu MN pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną, 

c) przeznaczenie wydzielonych obszarów o oznaczeniu MN/U pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną z usługami, 
d) przeznaczenia terenów o oznaczeniach UO na usługi oświaty i wychowania, 

e) przeznaczenie wydzielonych obszarów o oznaczeniu U pod zabudowę usługową, 

f) przeznaczenia terenu o oznaczeniu  UKr na funkcje kultu religijnego, istniejące kościoły, 
g) sposobów zagospodarowania terenów przeznaczonych na komunikację, oznaczonych na 

rysunku planu symbolami KDZ, KDD, KDW, KDPj, KDPp . 

h) sposób zagospodarowania terenów infrastruktury technicznej oznaczonej symbolami: E ,G 

i) sposób zagospodarowania terenów komunikacji kolejowej oznaczonej symbolami: KK,  
2) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²; 

3) zakazuje się lokalizacji obiektów i przeznaczania nowych terenów pod usługi związane z 

obsługą samochodów w tym: warsztatów (za wyjątkiem warsztatów serwisowych w salonach 
sprzedaży samochodów), stacji paliw, myjni samochodowych, komisów samochodowych oraz 

wypożyczalni samochodów poza terenami: 187U, 202U o ile zapisy szczegółowe nie stanowią 

inaczej; 
4) na teranie planu zakazuje się realizacji garaży blaszanych oraz blaszanych budynków 

gospodarczych; 

5) zakazuje się realizacji obiektów sportowych o funkcji związanej ze sportami motorowymi 

oraz związanych z używaniem broni palnej. 
 

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

1) obszar objęty planem wchodzi w skład aglomeracji Olsztyn, wyznaczonej Uchwałą Sejmiku 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr XX/472/16 z dnia 27 września 2016 r. , w której 

wprowadzono zasadę odprowadzenia ścieków komunalnych poprzez system kanalizacji 

sanitarnej do oczyszczalni ścieków “Łyna”, z uwzględnieniem ustaleń niniejszej uchwały 
2) nakazuje się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych szczelnych 

powierzchni ulic i parkingów do sieci kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem ustaleń 

zawartych w § 12;  

3) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z pozostałych, niezanieczyszczonych 
powierzchni należy realizować miejscowo, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w § 12, 

4)  drzewa w obrębie planu przeznaczone są, w maksymalnym stopniu do zachowania; 

a) dopuszcza się uzupełnianie drzewostanu; 
b) przesadzanie lub wycinkę pojedynczych drzew dopuszcza się wyłącznie w uzasadnionych 

przypadkach, na podstawie przepisów odrębnych; 

c) nakazuje się zagospodarowywania terenu wokół drzew w sposób umożliwiający naturalną 

wegetację; 
5)   parkingi terenowe należy projektować stosując zasadę  - jedno drzewo co trzy stanowiska; 
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6) zakazuje się lokalizacji funkcji usługowych, których funkcjonowanie powoduje przekroczenia 

któregoś z parametrów dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uciążliwych oddziaływań na 

środowisko, w rozumieniu przepisów ochrony środowiska, poza terenem, do którego prowadzący 
działalność posiada tytuł prawny, a w przypadku zlokalizowania lokalu usługowego w budynku 

mieszkalnym – poza lokalem, w którym jest prowadzona, a także takich, które w oczywisty 

sposób pogarszają warunki użytkowania terenów sąsiadujących, np. przez emisję nieprzyjemnych 
zapachów, dymów ognisk, gromadzenie nieestetycznych odpadów w widocznym miejscu 

zakłócenie ciszy nocnej;  

7) wyklucza się lokalizowanie zakładów stwarzających zagrożenia wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej; 
8) ustala się dopuszczalny poziom hałasu dla chronionych terenów, odpowiednio do obowiązujących 

rozporządzeń wykonawczych do ustawy prawo ochrony środowiska w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu:  
a) dla terenów MN, MN/U - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) dla terenów ZP - jak dla terenów rekreacyjno – wypoczynkowych; 

c) dla terenów UO oraz terenów  190U, 205UKr – jak dla terenów związanych ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i młodzieży; 

9) zakazuje się prowadzenia działalności związanej z przetwarzaniem odpadów, w tym składowisk 

odpadów; 

10) zasady gospodarowania odpadami komunalnymi określają właściwe uchwały Rady Miasta 
Olsztyna w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Olsztyn, będące aktem prawa miejscowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

11)  w granicach planu linie telekomunikacyjne oraz elektroenergetyczne należy układać doziemnie; 
12) zaopatrzenie w ciepło należy zapewnić indywidualnie w oparciu o systemy niepowodujące 

przekroczenia norm emisji; 

13) obowiązuje minimalna powierzchnia biologicznie czynna – wg ustaleń zawartych w kartach 

terenu; 
   

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej: 
1) W granicach planu znajdują się zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków, które 

podlegają pełnej ochronie konserwatorskiej: 

a) kościół pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej, przy ul. Żniwnej 7 wraz z jego otoczeniem, 
tj. działką wydzieloną geodezyjnie nr 181, obr. 49 - wpisany do rejestru zabytków, 

b) kaplica cmentarna przy starej ul. Sielskiej w granicach cmentarza, wpisana do rejestru 

zabytków,  

c) cmentarz przy starej ul. Sielskiej -  wpisany do rejestru zabytków,  
d)  kapliczka przydrożna przy starej ul. Sielskiej 27 wraz z kutym ogrodzeniem wokół kapliczki – 

wpisana do rejestru zabytków,  

e) dzwonniczka słupowa przy ul. Żniwnej - wpisana do rejestru zabytków (w graniach działki), 
f) krzyż przydrożny przy ul. Żniwnej - wpisany do rejestru zabytków (w granicach działki). 

2) W granicach planu znajdują się: 

 a) budynki ujęte w gminnej ewidencji zabytków (GEZ), niewpisane do rejestru zabytków: 
- ul. Sielska (stara)  nr : 9/11,13,14,15,16,19,21,22,27,28/30,31,34,35,49; 

- ul. Konopa nr : 1 (dom oraz związane z nim historyczne zagospodarowanie otoczenia), oraz 

domy nr : 2,6,8,10; 

- ul. Żniwna nr : 1,3,4,6,8,11a,13,14,15,17,18 (domy oraz związane z nimi historyczne 
zagospodarowanie otoczenia); 

- ul. Zbożowa nr : 55,57(domy oraz związane z nimi historyczne zagospodarowanie otoczenia); 

- ul. Gronowa nr : 16,35,37,39; 
- ul. Rolna nr : 50,52,60,62,67,105, (domy oraz związane z nimi historyczne zagospodarowanie 

otoczenia), 109 (dom i kuźnia  oraz związane z nimi historyczne zagospodarowanie otoczenia); 

- ul. Żytnia nr : 102 (domy oraz związane z nimi historyczne zagospodarowanie otoczenia); 

- ul. Bartnicka nr : 1,3,5 (domy oraz związane z nimi historyczne zagospodarowanie otoczenia); 
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b) historyczne układy ruralistyczne ujęte w gminnej ewidencji zabytków (GEZ), niewpisane do 

rejestru zabytków: 

- historyczny układ ruralistyczny przy ul. Gronowej (dawna wieś Dajtki); 
- historyczny układ ruralistyczny przy ul. Konopnej (dawna wieś Dajtki). 

 

3) Ustala się ogólne zasady ochrony elementów historycznej struktury architektoniczno - 
przestrzennej w strefie ochrony konserwatorskiej i budynków ujętych w GEZ : 

a) ochronie podlegają budynki z Gminnej Ewidencji Zabytków i ich historyczne rozwiązania – 

bryła, skala, gabaryty, kształt dachów, historyczne materiały wykończeniowe, historyczna 

kompozycja, sposób wykończenia i kolorystyka elewacji, w tym rodzaj i forma stolarki 
otworowej jako jednego z elementów wystroju elewacji; 

b) obowiązuje zakaz dokonywania zmian w budynkach historycznych, mogących doprowadzić 

do utraty wartości zabytkowej . 
4) Obowiązuje strefa ochrony konserwatorskiej (zaznaczona na rysunku planu) w granicach której 

ochronie podlega historyczny układ ruralistyczny dawnej wsi z owalnym, wydłużonym placem 

między ulicami Konopną a Żniwną wraz z historyczną  zabudową (zasady ochrony budynków 
historycznych określa § 7 ust. 3);  

5)  W przypadku nowej zabudowy obowiązuje zasada dostosowania do sąsiednich obiektów 

historycznych pod względem gabarytów, wysokości, formy architektonicznej, kształtu dachu, 

materiałów budowlanych z uwzględnieniem ochrony ekspozycji istniejących zabytków; 
6) W granicach planu na terenie 263ZL  orientacyjnie wskazano lokalizację dwóch stanowisk 

archeologicznych wymienionych w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oznaczonych 

odpowiednio AZP24-60/21 i AZP24-60/22  
7) W granicach planu nie występują dobra kultury współczesnej wymagające ochrony. 

 

§ 8. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: 

1) przestrzeń publiczną w obrębie planu stanowią: 
a) pasy drogowe dróg publicznych oznaczone symbolami: KDZ, KDL, KDD  

b) ogólnodostępne ciągi komunikacji pieszej i ciągi komunikacji pieszo-rowerowej oznaczone 

symbolami:  KDPp, KDpj; 
c) ogólnodostępna przestrzeń na terenach usługowych; 

d) tereny zieleni ZI (poza terenami 247ZI i 248ZI), ZP, ZN, ZL; 

2)  ustala się nakaz dostosowania przestrzeni publicznych do potrzeb osób z ograniczoną 
sprawnością; 

3) w granicach planu zasady umieszczania szyldów oraz reklam na budynkach i w formie 

wolnostojącej, realizować z zachowaniem przepisów odrębnych z zakresu ochrony krajobrazu 

oraz uchwał Rady Miasta Olsztyna; 
4) na obszarach przestrzeni publicznej dopuszcza się: 

a) ciągi komunikacyjne z infrastrukturą, (na podstawie orientacyjnych kierunków tych ciągów 

zaznaczonych na rysunku planu)  
b) obiekty małej architektury  

c) urządzenie zieleni, w tym kształtowania żywopłotów zamiast ogrodzeń (barier) 

ograniczających ruch pieszy lub rowerowy, 
d) infrastrukturę techniczną z uwzględnieniem zasad: 

- części podziemne, naziemne i nadziemne infrastruktury technicznej należy realizować w 

sposób uwzględniający zachowanie wartościowych drzew oraz aranżację zieleni,     

6) nakazuje się realizację infrastruktury technicznej zgodnie z zasadą: elementy naziemne 
i nadziemne infrastruktury realizować jako elementy harmonijnie wkomponowane 

w zagospodarowanie terenu i zabudowę. 

7)  wszelkie elementy kształtujące przestrzenie publiczne, w tym nawierzchnie, obiekty małej 
architektury i inne elementy wyposażenia należy wykonać z materiałów o wysokim standardzie 

jakościowym i technologicznym, mają stanowić o atrakcyjności i reprezentacyjnym charakterze 

tych przestrzeni. 

 
§ 9. Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu : 
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1) zasady kształtowania zabudowy w tym parametry i wskaźniki określono w poszczególnych 

kartach terenu; 

2)  wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy na rysunku planu, zgodnie z którymi należy 
realizować nowe budynki oraz rozbudowy budynków istniejących, linie zabudowy 

niewyznaczone na rysunku planu - zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) linie zabudowy nie dotyczą lokalizacji wiat, obiektów małej architektury i terenowych urządzeń 
rekreacyjnych; 

4) wiaty których nie obowiązują linie zabudowy mogą mieć wysokość nie większą niż 4 m do 

najwyższego punktu wiaty oraz zajmować powierzchnię nie większą nią 30 m
2
; 

5) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży wolnostojących: 
   - przy dachach płaskich  - 1 kondygnacja i 3,5 m do najwyższego punktu budynku  

   - przy dachach stromych – 1 kondygnacja i 5 m do kalenicy 

6) podane w ustaleniach szczegółowych kąty nachylenia dachów nie dotyczą wiat, garaży 
wolonostojących i budynków gospodarczych 

7) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej w przypadku nadbudowy istniejących tarasów i 

balkonów, które wychodzą przed wyznaczoną nieprzekraczalna linię zabudowy dopuszcza się 
przesunięcie linii zabudowy , jednak nie więcej niż o 0,5 m; 

8) na jednej samodzielnej działce budowlanej przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną, może 

być realizowany maksymalnie jeden dom jednorodzinny; zabudowa bliźniacza oznacza dwa 

domy jednorodzinne i wymaga dwóch działek budowlanych, analogicznie zabudowa szeregowa 
oznacza więcej niż dwa domy jednorodzinne, każdy na niezależnej działce budowlanej; 

9) minimalna powierzchnia nowowydzielonej działki budowlanej, jeżeli zapisy szczegółowe dla 

poszczególnych terenów nie stanowią inaczej  nie może być mniejsza niż: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej – 600 m2  

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej – 450 m2 

c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej – 300m2 

d) dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej – 600 m2 
e) dla zabudowy usługowej – 600 m2 

10) ustala się nakaz zabezpieczenia minimalnej liczby miejsc postojowych zlokalizowanych w 

granicach terenu inwestycji, w tym na parkingach otwartych i wbudowanych w zabudowę 
zgodnie ze wskaźnikami dla poszczególnych funkcji, jeśli ustalenia szczegółowe nie stanowią 

inaczej: 

a)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna: 2 miejsca postojowe na 1 lokal ; 
b) szkoły: 5 miejsc postojowych na 100 uczniów i zatrudnionych, 

c) usługi i handel: 25 miejsc postojowych na 1000 m2 pow. użytkowej, 

d) biura, urzędy: 25 miejsc na 100 zatrudnionych, 

e) hotele: 30 miejsc na 100 łóżek; 
11) w granicach planu ustala się nakaz zabezpieczenia minimalnej liczby stanowisk postojowych 

dla  pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości:  

a) 1 stanowisko - jeżeli liczba miejsc postojowych wynosi 6-15, 
b) 2 stanowiska - jeżeli liczba miejsc postojowych wynosi 16-40, 

c) 3 stanowiska - jeżeli liczba miejsc postojowych wynosi 41-100, 

d) 4% ogólnej liczby miejsc postojowych jeżeli ogólna liczba miejsc postojowych wynosi więcej 
niż 100, 

12) obliczoną za pomocą wskaźników liczbę miejsc parkingowych należy zaokrąglić w górę do 

pełnej liczby, 

13) w granicach planu na  terenach zabudowy usługowej ustala się nakaz zabezpieczenia miejsc 
postojowych dla rowerów, w ilości minimum 10% liczby projektowanych miejsc postojowych 

dla samochodów; 

14) miejsca postojowe dla rowerów należy zapewnić z wykorzystaniem urządzeń (stojaków 
rowerowych) trwale umieszczonych w podłożu, posiadających solidną konstrukcję pozwalającą 

na stateczne oparcie roweru, wygodny dostęp oraz pewne przypięcie jego ramy i jednego koła za 

pomocą powszechnie dostępnych zapięć. 
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§ 10. Granice i sposoby zagospodarowanie terenów i obiektów podlegających ochronie na 

podstawie przepisów odrębnych: 

1) teren objęty opracowaniem położony jest w obrębie zasięgu udokumentowanego Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych nr 205 Subzbiornik Warmia oraz zasięgu Głównego Zbiornika 

Wód Podziemnych  nr 213 Zbiornik międzymorenowy Olsztyn i jego projektowane obszary 

ochronne - obowiązują przepisy odrębne; 
2) W granicach terenu 189U znajduje się stacja meteorologiczna – ochrona na podstawie 

przepisów odrębnych. 

 

§ 11. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
W planie nie wyznacza się granic obszarów wymagających obowiązkowo przeprowadzenia scaleń 

i podziałów nieruchomości.  

 
§ 12. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: 

1) powiązanie terenu opracowania z zewnętrznym układem komunikacyjnym odbywa się ul. 

Sielską (285KDZ) - poprzez istniejący układ dróg.  
2) w planie ustala się realizację ścieżek rowerowych na terenach wyznaczonych ulic, placów, 

terenów zieleni oraz ciągów pieszych skoordynowanych z systemem dróg rowerowych, 

określonym w Programie budowy dróg rowerowych w Olsztynie lub jego aktualizacji; 

3) miejsca postojowe dla samochodów i rowerów wg ustaleń zawartych w § 9; 
4) modernizując, rozbudowując oraz budując systemy komunikacyjne należy uwzględnić 

wymagania dotyczące dróg przeciwpożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi. 

2. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej dla obszaru objętego planem:  

1) zachowuje się, przy przystosowaniu do bieżących potrzeb, istniejącą w obszarze planu 

infrastrukturę techniczną; 

2) w granicach planu działka budowlana, przeznaczona pod zabudowę z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na pobyt ludzi, powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia 

działki lub bezpośrednio budynku do zewnętrznych sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej; 
3) zaopatrzenie w wodę istniejącej i projektowanej zabudowy z istniejącej i projektowanej sieci 

wodociągowej, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących zaopatrzenia w wodę do celów 

przeciwpożarowych; 
4) odprowadzenie ścieków bytowych z budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały 

lub czasowy pobyt ludzi - do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie ścieków z usług 

gastronomicznych, stacji paliw przed odprowadzeniem do miejskiej kanalizacji sanitarnej, po 

podczyszczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi; 
5) odprowadzenie i oczyszczenie wód opadowych i roztopowych: 

a) wprowadza się nakaz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z istniejących i 

projektowanych powierzchni szczelnych ulic i parkingów do sieci kanalizacji deszczowej, po 
podczyszczeniu w piaskownikach i separatorach substancji ropopochodnych, z uwzględnieniem 

miejscowej retencji, 

b) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z pozostałych powierzchni szczelnych i 
utwardzonych (dachy, tarasy, ciągi piesze, itp) w granicach nieruchomości. Należy dążyć do 

ograniczenia powierzchni szczelnych, poprzez stosowanie materiałów i technologii 

ograniczających odpływ wody deszczowej w celu zapobiegania zmniejszeniu naturalnej retencji 

w zlewni. W przypadku braku takiej możliwości - odprowadzić wody opadowe do sieci 
kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem miejscowej retencji, 

6) zaopatrzenie w gaz przewodowy: 

a) z istniejącej sieci gazowej niskiego lub średniego ciśnienia poprzez jej rozbudowę, 
b) należy zachować normatywne odległości projektowanych obiektów i urządzeń od sieci 

gazowej, na podstawie właściwych przepisów; 

7) zaopatrzenie w energię elektryczną: 

a) zasilanie odbiorców - z istniejącej sieci elektroenergetycznej  
b) linie elektroenergetyczne należy projektować jako podziemne,  
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c) stacje transformatorowe i rozdzielnice elektryczne należy umieszczać w liniach 

rozgraniczających dróg, na terenach zabudowy, zieleni lub wbudować w istniejącą lub 

projektowaną zabudowę, zapewnić dojazd ciężkim sprzętem i dostępność eksploatacyjną;  
8) telekomunikacja:  

a) zaopatrzenie odbiorców w łącza telefoniczne z istniejącej i projektowanej sieci 

telekomunikacyjnej zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) linie telekomunikacyjne należy projektować jako podziemne,  

c) rozdzielnice telekomunikacyjne należy umieszczać w liniach rozgraniczających dróg, zieleni 

lub wbudować w istniejącą lub projektowaną zabudowę; 

9) zaopatrzenie w ciepło należy zapewnić indywidualnie w oparciu niskoemisyjne systemy 
grzewcze: 

10) realizację zewnętrznych sieci i urządzeń technicznego uzbrojenia terenu wraz z przyłączeniami 

działek budowlanych w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i gaz przewodowy 
zapewniają odpowiednio właściwe przedsiębiorstwa energetyczne w trybie przepisów prawa 

energetycznego; 

11) ustalonymi w planie obszarami lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej są tereny 
w liniach rozgraniczających ulic i ciągów pieszych oraz tereny zieleni; 

12) w uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej na pozostałych terenach funkcjonalnych, nie wymienionych w 

powyższych zasadach obsługi, jednak w taki sposób, aby możliwe było zagospodarowanie działki 
zgodnie z jej przeznaczeniem;  

13) w przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniejącą infrastrukturą techniczną dopuszcza 

się jej przebudowę zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
14) zasady gospodarowania odpadami komunalnymi określają właściwe uchwały Rady Miasta 

Olsztyna w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Olsztyn, będące aktem prawa miejscowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

15) gospodarowanie pozostałymi odpadami regulują obowiązujące przepisy o odpadach;  
 

§ 13. Zasady tymczasowego zagospodarowania , urządzania i użytkowania terenów. 

W granicach planu wprowadza się zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, 
za wyjątkiem zaplecza budowy, obiektów wystaw i imprez plenerowych oraz obiektów 

dopuszczonych w ustaleniach szczegółowych. 

 
§ 14. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w 

ich użytkowaniu w tym zakaz zabudowy: 

1) W sąsiedztwie terenu objętego planem, zlokalizowane jest lotnisko Dajtki, w związku z czym 

na terenie objętym planem obowiązuje: 
a) ograniczenia wysokości zabudowy i drzew, wynikające z wyznaczonych dla lotniska Dajtki 

powierzchni ograniczających tj.: 

- „powierzchni podejścia”, o nachyleniu 1:30, w której obowiązuje zmienna dopuszczalna 
całkowita wysokość obiektów budowlanych i drzew ( rozumiana jako rzędna terenu n.p.m. 

plus wysokość obiektu kubaturowego wraz z urządzeniami) ; 

- „powierzchni bocznej przejściowej”, o nachyleniu 1:7, w której również obowiązują 
powyższe ograniczenia; 

- na rysunku planu oznaczono zasięg ww. powierzchni, ich nachylenie oraz dopuszczalne 

całkowite wysokości w wybranych punktach; 

- poza terenami gdzie maksymalna dopuszczalna wysokość jest zmienna, na obszarze planu, 
obowiązuje stała dopuszczalna całkowita wysokość obiektów budowlanych i naturalnych – 

tj. 178,00 m n.p.m.;  

b) zakazuje się budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych sprzyjających występowaniu 
zwierząt stanowiących zagrożenie dla ruchu statków powietrznych oraz hodowania lub 

wypuszczania ptaków stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych; 

c) infrastruktura gazowa nie może powodować kontrolowanych lub nie kontrolowanych 

wydmuchów gazowych. 
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2) Na terenie objętym planem (189 U), znajduje się Stacja Hydrologiczna – Meteorologiczna, dla 

której otoczenia obowiązują ograniczenia,  których zasięg i charakter regulują przepisy odrębne;  

3) w granicach planu zlokalizowane są sieci gazowe średniego i niskiego ciśnienia oraz 
infrastruktura gazowa w postaci stacji pomiarowo-redukcyjnych gazu (przy ul. Strąkowej i 

Żytniej – na terenie szkoły) oraz stacji gazowej średniego ciśnienie przy ul. Pszennej, dla których 

obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu– według przepisów 
odrębnych. 

4) w granicach planu szereg istniejących, czynnych linii elektroenergetycznych 15kV z 

odgałęzieniami do stacji transformatorowych 15/04kV i liniami 0,4kV: 

Dla linii napowietrznych 15kV należy uwzględnić strefę ograniczonego zagospodarowania w 
odległości 5m od skrajnego przewodu linii, dla której obowiązują ograniczenia w 

zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu wynikające z przepisów odrębnych. 

 
§ 15. Organizacja imprez masowych w granicach planu: 

W granicach planu nie przewiduje się terenów do organizacji imprez masowych. 

 
§ 16.  Wyznacza się granice rozmieszczenia inwestycji celu publicznego: 

1) o znaczeniu lokalnym -  w granicach obszaru objętego planem. 

2) O znaczeniu ponadlokalnym  - na terenach 285 KDZ (tereny drogi zbiorczej) oraz 284KK 

(tereny komunikacji kolejowej) 
 

 

 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe planu 

 

§ 17. Karta terenów MN 1: 
1MN1 (pow. 0,51 ha) , 2MN1 (pow. 0,35 ha) 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) zabudowę należy kształtować w formie budynków wolno stojących; 

2) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 
6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość zabudowy nowoprojektowanej:  

a) maksymalna – 11,5m i do 3 kondygnacji nadziemnych (w tym trzecia w dachu stromym); 

b) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 

3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 1,0; 
4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 25 % powierzchni działki budowlanej; 

5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 50 % powierzchni działki budowlanej; 

6) dachy -  strome o kącie nachylenia głównych połaci od 30º do 45º; 

7) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 

zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) zasady obsługi komunikacyjnej:  

  a) 1MN1 - dojazd do terenu z drogi: 294 KDD oraz z ul. Rolnej  (poza granicami planu) 

  b) 2MN1 - dojazd do terenu z drogi: 294 KDD 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
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§18. Karta terenów MN2: 

         5MN2(pow. 0,5 ha), 51MN2(pow.0,36 ha), 52MN2(pow.0,40 ha), 53MN2(pow. 0,64ha), 
55MN2(pow.0,10 ha), 81MN2 (pow. 0,42 ha), 82 MN2 (pow. 0,15 ha), 83MN2 (pow. 0,20 ha),  

84MN2 (pow. 0,37 ha), 116MN2(0,19 ha), 117MN2 (pow.0,40 ha),  

1. Przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1)  zabudowę należy kształtować w formie budynków wolno stojących; 

2) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy: 

a) maksymalna – 11,5 m do kalenicy i 3 kondygnacje nadziemne (w tym trzecia w dachu 

stromym); 
b) maksymalna (dla budynków z dachem płaskim); – 8 m i 2 kondygnacje nadziemne;  

c) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 

3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 1,0; 

4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 25 % powierzchni działki budowlanej; 
5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 50 % powierzchni działki budowlanej; 

6) dachy -  płaskie lub strome o kącie nachylenia głównych połaci od 20º do 45º; 

7) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 

zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) zasady obsługi komunikacyjnej:  
a) 5MN2 - dojazd do terenu z drogi: 286KDL, 287KDL, 304KDD,  

b) 14MN2 - dojazd do terenu z drogi: 304KDD,305KDD 

c) 51MN2 - dojazd do terenu z drogi: 287KDL,290KDL 
d) 52MN2- dojazd do terenu z drogi: 290KDL, 301 KDD, 

e) 53MN2 - dojazd do terenu z drogi: 290KDL, 301 KDD, 302KDD, 

f) 55MN2 - dojazd do terenu z drogi: 290KDL, 302 KDD, 
g) 81MN2 - dojazd do terenu z drogi: 288KDL, 290 KDL, 

h) 82MN2 - dojazd do terenu z drogi: 288KDL,  

i) 83MN2 - dojazd do terenu z drogi: 290 KDL, 

j) 84MN2 - dojazd do terenu z drogi: 290 KDL, 
k) 116MN2 - dojazd do terenu z drogi: 249KDD, 

l) 117MN2 - dojazd do terenu z drogi: 249KDD,340KDD 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 

 
§ 19. Karta terenów MN3: 

         85MN3 (pow. 0,47 ha), 86MN3 (pow.0,94 ha), 143MN3 (pow.0,71 ha), 144MN3 (pow. 0,71 

ha), 145MN3 (pow.0,70 ha), 146MN3 (pow. 0,18 ha), 156MN3 (pow.0,34 ha), 157MN3(pow. 

0,30 ha), 158MN3 (pow. 1,67 ha), 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1)  zabudowę należy kształtować w formie budynków wolno stojących; 
2) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
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4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 
6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy :  

a) maksymalna – 11,0 m do kalenicy i 3 kondygnacje nadziemne (w tym trzecia w dachu 

stromym); 

b) maksymalna (dla budynków z dachem płaskim); – 8 m i 2 kondygnacje nadziemne; 
c) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 

3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 1,0; 

4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 25 % powierzchni działki budowlanej; 

5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 50 % powierzchni działki budowlanej; 
6) dachy -  płaskie lub strome o kącie nachylenia głównych połaci od 20º do 45º; 

7) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 
zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) zasady obsługi komunikacyjnej:  
a) 85MN3 - dojazd do terenu z drogi: 325KDD, 

b) 86MN3 - dojazd do terenu z drogi: 325KDD, 

c) 143MN3 - dojazd do terenu z drogi: 352KDD,  

d) 144MN3 - dojazd do terenu z drogi: 352KDD,  
e) 145MN3 - dojazd do terenu z drogi: 352KDD,351KDD,  

f) 146MN3 - dojazd do terenu z drogi: 351KDD, 

g) 156MN3 - dojazd do terenu z drogi: 331KDD,332KDD, 
h) 157MN3 - dojazd do terenu z drogi: 331KDD,332KDD, 

i) 158MN3 - dojazd do terenu z drogi: 331KDD,332KDD, 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 

§ 20. Karta terenów: MN4 

        67MN4 (pow.0,70 ha), 68MN4 (pow. 0,62 ha), 91MN4 (pow.0,32 ha), 115MN4 (pow.0,35 ha), 
118MN4(pow.1,23 ha), 1119MN4(pow.0,87ha), 120MN4(pow.0,11 ha),121MN4 (pow. 1,60 

ha), 122MN4 (pow.0,94 ha), 123MN4 (pow. 0,43 ha),127MN4 (pow. 0,25 ha), 128MN4 

(pow.0,17 ha), 129MN4 (pow.0 ,43 ha), 131MN4 (pow. 0,72 ha), 132MN4 (pow. 0,72 ha), 
134MN4(pow.0,68 ha),140MN4 (pow. 0,71ha), 141MN4 (pow. 0,62), 151MN4 (pow.0,26 ha), 

153MN4 (pow. 0,42 ha) 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) przeznaczenie dopuszczalne na terenach: 153MN4   
     a) usługi stanowiące nie więcej niż 50 %;powierzchni całkowitej budynku. 

b) zakazuje się realizowania funkcji usługowych, które mogłyby zakłócać towarzyszącą im lub 

sąsiadującą funkcję mieszkaniową tj. takich, których funkcjonowanie powoduje przekroczenia 
dopuszczalnych standardów jakości środowiska przewidzianych dla funkcji mieszkaniowej, oraz 

wywołuje inne zakłócenia funkcji mieszkaniowej takie jak: naruszenie przestrzeni prywatnych 

przez klientów usług, zakłócenie ciszy nocnej lub wytwarzanie takich ilości odpadów, których 
gromadzenie narusza estetykę środowiska mieszkalnego itp.  

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1)  zabudowę należy kształtować w formie budynków wolno stojących; 

2) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

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

     1) obiekty przeznaczone do zachowania i objęte ochrona konserwatorską: zgodnie z § 7; 
     2) pozostałe wg ustaleń ogólnych uchwały. 

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 
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6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy:  

a) maksymalna – 10,5 m do kalenicy i 3 kondygnacje nadziemne (w tym trzecia w dachu 

stromym) – poza budynkami wyższymi gdzie obowiązuje zakaz nadbudowy; 

b) maksymalna (dla budynków z dachem płaskim); – 8 m i 2 kondygnacje nadziemne; 
c) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 

3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 1,0; 

4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 25 % powierzchni działki budowlanej (poza 
działkami gdzie ten wskaźnik jest wyższy, na których ustala się zakaz rozbudowy); 

5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 50 % powierzchni działki budowlanej; 

6) dachy -  płaskie lub strome o kącie nachylenia głównych połaci od 20º do 40º; 

7) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 

zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) 67MN4 - dojazd do terenu z drogi: 288KDL,291KDL,322KDD, 

b) 68MN4 - dojazd do terenu z drogi: 288KDL, 322KDD, 
c) 91MN4 - dojazd do terenu z drogi: 325KDD, 

d) 115MN4 - dojazd do terenu z drogi: 228KDL,340KDD 

e) 118MN4 - dojazd do terenu z drogi:292KDL, 349KDD, 342KDD, 340KDD 

f) 119MN4 - dojazd do terenu z drogi: 349KDD, 340KDD, 342KDD, 344KDD 
g) 120MN4 - dojazd do terenu z drogi: 340KDD, 342KDD, 344KDD 

h) 121MN4 - dojazd do terenu z drogi: 292KDL, 338KDD, 340KDD, 337KDD 

i) 122MN4 - dojazd do terenu z drogi: 338KDD, 339KDD, 337KDD,  
j) 123MN4 - dojazd do terenu z drogi: 339KDD, 337KDD, 

k) 127MN4 - dojazd do terenu z drogi: 339KDD, 341KDD, 

l) 128MN4 - dojazd do terenu z drogi: 340KDD, 343KDD, 345KDD,  

m) 129MN4 - dojazd do terenu z drogi: 341KDD, 343KDD, 345KDD,  
n) 131MN4 - dojazd do terenu z drogi: 288KDL, 299KDL, 401KDL, 

o) 132MN4 - dojazd do terenu z drogi: 401KDL, 340KDD, 348KDD, 

p) 134MN4 - dojazd do terenu z drogi: 340KDD, 341KDD,347KDD,350KDD,  
q) 140MN4 - dojazd do terenu z drogi: 288KDL, 401KDL, 352KDD, 

r) 141MN4 - dojazd do terenu z drogi: 401KDL, 352KDD,  

s) 151MN4 - dojazd do terenu z drogi: 334KDD, 333KDD, 
t) 153MN4 - dojazd do terenu z drogi: 334KDD, 335KDD, 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 
§ 21.Karta terenu MN5: 

    162MN5 (pow.0,42ha) 

1. Przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1)  zabudowę należy kształtować w formie budynków wolno stojących; 
2) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

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

     1) obiekty przeznaczone do zachowania i objęte ochrona konserwatorską: zgodnie z § 7; 
     2) pozostałe wg ustaleń ogólnych uchwały. 

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy:  
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a) maksymalnie 10,5 m do kalenicy i 3 kondygnacje nadziemne (w tym trzecia w dachu 

stromym) ; 

b) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 
3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 1; 

4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 25 % powierzchni działki budowlanej; 

5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 50 % powierzchni działki budowlanej; 
6) dachy -  strome o kącie nachylenia głównych połaci od 30º do 45º; 

7) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 

zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) 162MN5 - dojazd do terenu z drogi: 286KDL; 
2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 
§ 22. Karta terenów MN6: 

      7MN6 (pow. 0,71 ha), 17MN6(pow. 0,20 ha), 64MN6 (pow.0,35 ha), 139MN6 (pow. 0,19 ha), 

160MN6 (pow. 0,21 ha),161MN6 (pow. 0,36 ha) 

1. Przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) zabudowę należy kształtować w formie budynków wolno stojących; 
2) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

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

      1) obiekty przeznaczone do zachowania i objęte ochrona konserwatorską: zgodnie z § 7; 
      2) pozostałe wg ustaleń ogólnych uchwały. 

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy: 

a) dla budynków z dachem płaskim, maksymalna – 8 m i do 2 kondygnacji nadziemnych; 
b) dla budynków z dachem stromym, maksymalna – 9 m do kalenicy i do 2 kondygnacji 

nadziemnych (w tym druga w dachu stromym). 

c) w budynkach ujętych w gminnej ewidencji zabytków obowiązuje zakaz nadbudowy; 
d) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 

3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 0,75; 

4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 25 % powierzchni działki budowlanej; 

5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 50 % powierzchni działki budowlanej; 
6)  dachy: 

a) płaskie lub strome o kącie nachylenia głównych połaci 30 º - 45 º; 

b) w budynkach ujętych w gminnej ewidencji zabytków obowiązuje zakaz zmiany geometrii 
dachu; 

      7) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 
zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) zasady obsługi komunikacyjnej:  

  a) 7MN - dojazd do terenu z drogi: 286KDL, 306KDD, 304KDD 
  b) 17MN - dojazd do terenu z drogi: 286KDL, 290KDL, 306KDD, 357KDPj 

  c) 64MN - dojazd do terenu z drogi: 290KDL, 318KDD, 319KDD, 

       d) 139MN - dojazd do terenu z drogi: 353KDD,  
  e) 160MN - dojazd do terenu z drogi:286KDL, 356KDPj, 

       f) 161MN - dojazd do terenu z drogi: 303KDD, 356KDPj, 
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2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 
§ 23. Karta terenów MN 7: 

     16MN7 (pow. 0,57 ha), 18MN7 (pow. 0,07 ha), 19MN7 (pow. 0,14 ha), 23MN7 (pow.0,87 ha),  

25MN7 (pow.0,06ha), 26MN7 (pow. 0,36ha),31MN7 (pow. 0,36 ha), 32MN7 (pow. 0,54ha), 
33MN7 (pow. 0,38ha), 56MN7 (0,73 ha), 63MN7 (pow. 0,11 ha),69MN7 (pow.0,34 ha), 70MN7 

(pow.0,15 ha), 71MN7 (pow.0,35 ha),   

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) zabudowę należy kształtować w formie budynków wolno stojących; 

2) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

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

      1) obiekty przeznaczone do zachowania i objęte ochrona konserwatorską: zgodnie z § 7; 
     2) pozostałe wg ustaleń ogólnych uchwały. 

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy:  

a) maksymalna – 9 m i do 2 kondygnacji nadziemnych(w tym druga w dachu stromym); 

b) w budynkach ujętych w gminnej ewidencji zabytków obowiązuje zakaz nadbudowy;  
c) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 

3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 0,75; 

4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 25 % powierzchni działki budowlanej ; 
5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 50 % powierzchni działki budowlanej; 

6)  dachy: 

a) strome o kącie nachylenia głównych połaci 30 º - 45 º; 

b) w budynkach ujętych w gminnej ewidencji zabytków obowiązuje zakaz zmiany geometrii 
dachu; 

7) na terenach 32MN7 i 33MN7 dopuszcza się wydzielenie nowych działek budowlanych o 

powierzchniach nie mniejszych niż  500 m² 
8) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 

zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) zasady obsługi komunikacyjnej:  

  a) 16MN7 - dojazd do terenu z drogi: 306KDD; 

  b) 18MN7 - dojazd do terenu z drogi: 290KDL, 357KDPj; 
  c) 19MN7 - dojazd do terenu z drogi: 307KDD, 357KDPj; 

  d) 23MN7 - dojazd do terenu z drogi: 306KDD, 290KDL, 360KDPj; 

  e) 25MN7 - dojazd do terenu z drogi: 306KDD; 
  f) 26MN7 - dojazd do terenu z drogi: 305KDD, 306KDD, 309KDD; 

  g) 31MN7 - dojazd do terenu z drogi: 309KDD, 313KDW, 290KDL; 

  h) 32MN7- dojazd do terenu z drogi: 312KDD, 313KDW; 
  i) 33MN7 - dojazd do terenu z drogi: 312KDD, 313KDW;  

  j) 56MN7- dojazd do terenu z drogi: 286KDL, 290KDL, 315KDD, 358KDPj, 359KDPj, 364KDPj 

 k) 63MN7- dojazd do terenu z drogi: 290KDL, 318KDD;  

 l) 69MN7- dojazd do terenu z drogi: 290KDL, 361KDPj, 362KDPj, 363KDPj; 
 ł) 70MN7- dojazd do terenu z drogi: 290KDL, 297KDL, 363KDPj; 

 m) 71MN7- dojazd do terenu z drogi: 297KDL, 319KDD, 362KDPj; 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
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§ 24. Karta terenu MN8 

22MN8 (pow. 0,15 ha) 

1. Przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) zabudowę należy kształtować w formie budynków wolno stojących; 
2) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy:  

a) maksymalna – 9 m i do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym druga w dachu stromym)  

b) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 
3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 0,75; 

4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 25 % powierzchni działki budowlanej; 

5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 50 % powierzchni działki budowlanej; 
6)  dachy strome o kącie nachylenia głównych połaci 30 º - 45 º;  

7) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 

zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) zasady obsługi komunikacyjnej:  

  a) 22MN8 - dojazd do terenu z drogi: 306KDD, 307KDD; 
2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 

§25. Karta terenów MN9 
45MN9 (pow.0,47ha), 48MN9 (pow. 1,1 ha), 54MN9 (pow. 0,46 ha) 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1)  zabudowę należy kształtować w formie budynków wolno stojących; 

2) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 
6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy:  

a) maksymalna - 9 m i do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym druga w dachu stromym),  

Ze względu na różnice poziomu  terenu maksymalną wysokość zabudowy należy określać 

od strony ul. Owocowej dla terenu 45MN9 oraz od strony ul. Dożynkowej dla terenu 48 
MN9 i od strony ul. Żniwnej dla terenu 54MN9 

b) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 

3) istniejąca zabudowa z dachami płaskimi  wysokość bez zmian, w przypadku nadbudowy 
wys. jak w pkt 2) 

4) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 0,75; 

5) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 25 % powierzchni działki budowlanej ; 

6) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 50 % powierzchni działki budowlanej; 
7)  nowa zabudowa - dachy strome o kącie nachylenia głównych połaci 30 º - 45 º; 

8) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 
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7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 

zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) zasady obsługi komunikacyjnej:  

  a) 45MN9 - dojazd do terenu z drogi: 299KDD; 

  b) 48MN9 - dojazd do terenu z drogi: 300KDD; 
c) 54MN9 -  dojazd do terenu z drogi: 302KDD; 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 
§26. Karta terenów MN10  

4MN10 (pow. 0,5 ha) 8MN10 (pow. 0,15 ha), 14MN10(pow.0,57 ha), 20MN10 (pow. 0,47 ha), 

24MN10 (pow. 0,45ha), 30MN10 (pow.0,47 ha), 36MN10 (pow.0,26 ha),  37MN10 (pow. 0,40ha), 
39MN10 (pow. 0,22ha), 47MN10 (pow. 0,80 ha), 58MN10 (pow.0,51 ha), 148MN10 (pow. 0,28 

ha), 

1. Przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) zabudowę należy kształtować w formie budynków wolno stojących lub bliźniaczych; 

2) zakaz przekształcania istniejącej zabudowy wolnostojącej w zabudowę bliźniaczą; 
3) przy nadbudowie budynków bliźniaczych – nakazuje się dostosowanie dachu (w zakresie kąta 

nachylenia połaci dachowych, wysunięcia okapu) do połaci tego segmentu, który  był 

nadbudowywany jako pierwszy;  
4) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy:  

a) dla budynków z dachem stromym: maksymalna – 11,5 m do kalenicy i 3 kondygnacje 

nadziemne (w tym trzecia w dachu stromym); 
b) dla budynków z dachem płaskim:  maksymalna – 8 m i 2 kondygnacje nadziemne; 

c) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 

3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 1,0; 
4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 25 % powierzchni działki budowlanej; 

5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 50 % powierzchni działki budowlanej; 

6) dachy: płaskie lub strome o kącie nachylenia głównych połaci od 30º do 45º; 

7) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 

zabudowy: 

  1) niezabudowana działka na  terenie 14 MN10 granicząca  zabudową szeregową na terenie 21MN26 
może być przeznaczona na poprawę warunków (powiększenie działek) dla zabudowy 

mieszkaniowej na terenie 21MN26; 

   2) pozostałe - wg ustaleń ogólnych uchwały.  
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) 4MN10 - dojazd do terenu bezpośrednio z drogi: 286KDL, 287KDL, 293KDL; 

b) 8MN10 - dojazd do terenu z drogi: 293KDL, 287KDL, 295KDD; 
c) 14MN10 - dojazd do terenu z drogi: 304KDD, 305KDD; 

d) 20MN10 - dojazd do terenu z drogi: 287KDL,304KDD, 308KDD; 

e) 24MN10 - dojazd do terenu z drogi: 304KDD, 305KDD, 308KDD; 
f) 30MN10 - dojazd do terenu z drogi: 308KDD,310KDD,312KDD; 

g) 36MN10 - dojazd do terenu z drogi: 299KDD; 
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h) 37MN10 - dojazd do terenu z drogi: 299KDD; 

i) 39MN10 - dojazd do terenu z drogi: 299KDD; 

j) 47MN10 - dojazd do terenu z drogi: 314KDD,287KDL,290KDL, 365KDPj; 
k) 58MN10 - dojazd do terenu z drogi: 288KDL, 316KDD, 315KDD; 

l) 148 MN10 - dojazd do terenu z drogi: 292KDL, 331KDD; 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwał 

 

§27. Karta terenów MN11: 

        13MN11 (pow. 054 ha), 38MN11 (pow.0,25ha), 40MN11 (pow. 0,95 ha), 65MN11 (pow. 0,31 
ha),  77MN11 (pow.0,55 ha), 125MN11 (pow.0,31ha), 126MN11 (pow. 0,82 ha),  

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1)   zabudowę należy kształtować w formie budynków wolno stojących lub bliźniaczych; 

2) zakaz przekształcania istniejącej zabudowy wolnostojącej w zabudowę bliźniaczą; 
3) przy nadbudowie budynków bliźniaczych – nakazuje się dostosowanie dachu (w zakresie, kąta 

nachylenia połaci dachowych i wysunięcia okapu) do połaci tego segmentu, który  był 

nadbudowywany jako pierwszy;  

4) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy:  

a) maksymalna – 11,5 m do kalenicy i 3 kondygnacje nadziemne (w tym trzecia w dachu 

stromym); 

b) maksymalna (dla budynków z dachem płaskim); – 8 m i 2 kondygnacje nadziemne; 
c) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 

3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 1,0; 

4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 25 % powierzchni działki budowlanej; 
5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 50 % powierzchni działki budowlanej; 

6)  dachy -  płaskie lub strome o kącie nachylenia głównych połaci od 30º do 45º; 

7)  pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 

zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) zasady obsługi komunikacyjnej:  
a) 13MN11 - dojazd do terenu z drogi: 304KDD, 287KDL; 

b) 38MN11 - dojazd do terenu z drogi: 299KDD; 

c) 40MN11 - dojazd do terenu z drogi: 287KDL, 299KDD; 
d) 65MN11 - dojazd do terenu z drogi: 291 KDL, 319KDD, 320KDD; 

e) 77 MN11 - dojazd do terenu z drogi: 297KDL, 288KDL, 324KDD; 

f) 125 MN11 - dojazd do terenu z drogi: 338KDD,340KDD, 343KDD; 
g) 126 MN11 - dojazd do terenu z drogi: 338KDD,341KDD, 343KDD; 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały 

 
§ 28. Karta terenów: MN12: 

46MN12 (pow.0,40ha), 49MN12 (pow.0,53 ha), 50MN12 (0,20 ha) 

1. Przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
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1)  zabudowę należy kształtować w formie budynków wolno stojących lub bliźniaczych; 

2) przy nadbudowie budynków bliźniaczych – nakazuje się dostosowanie dachu (w zakresie kąta 

nachylenia połaci dachowych i wysunięcia okapu) do połaci tego segmentu, który  był 
nadbudowywany jako pierwszy;  

3) zakaz przekształcania istniejącej zabudowy wolnostojącej w zabudowę bliźniaczą 

4) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 
6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy:  

a) maksymalna – 11,5 m do kalenicy i 3 kondygnacje nadziemne (w tym trzecia w dachu 

stromym), 

b)  maksymalna (dla budynków z dachem płaskim) – 8 m i 2 kondygnacje nadziemne;  
c) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 

3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 1,0; 

4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 25 % powierzchni działki budowlanej ; 
5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 50 % powierzchni działki budowlanej; 

6) dachy -  płaskie lub strome o kącie nachylenia głównych połaci od 30º do 45º; 

7)  pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 
zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) zasady obsługi komunikacyjnej:  
a) 46MN12 - dojazd do terenu  z drogi: 287KDL,300KDD; 

b) 49MN12 - dojazd do terenu  z drogi: 287KDL,300KDD; 

c) 50MN12 - dojazd do terenu  z drogi: 300KDD; 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały 

 

§ 29. Karta terenów: MN13; 
 138MN13 (pow. 0,87 ha), 149MN13 (pow. 0,26 ha), 150MN13 (pow.0,34 ha), 155MN13 (pow.0,62 

ha), 159MN13 (pow. 2,30 ha) 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1)  zabudowę należy kształtować w formie budynków wolno stojących lub bliźniaczych; 

2) zakaz przekształcania istniejącej zabudowy wolnostojącej w zabudowę bliźniaczą; 

3) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy:  

a) maksymalna – 11,0 m do kalenicy i 3 kondygnacje nadziemne (w tym trzecia w dachu 

stromym); 
b) maksymalna (dla budynków z dachem płaskim); – 8 m i 2 kondygnacje nadziemne; 

c) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 

3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 1,0; 

4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 25 % powierzchni działki budowlanej; 
5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 50 % powierzchni działki budowlanej; 

6) dachy -  płaskie lub strome o kącie nachylenia głównych połaci od 20º do 45º; 
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7) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 

zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) 138MN13 - dojazd do terenów z drogi: 341KDD,351KDD, 353KDD; 
b) 149MN13 - dojazd do terenów z drogi: 331KDD, 332KDD; 

c) 150MN13 - dojazd do terenów z drogi: 332KDD, 334KDD; 

d) 155MN13 - dojazd do terenów z drogi: 292KDL,331KDD, 332KDD; 

e) 159MN13 - dojazd do terenów z drogi: 332KDD, 336KDD, 337KDD; 
2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 
§ 30. Karta terenów MN14 

 111MN14(pow. 0,22 ha), 147MN14 (pow.0,48 ha) 

1. Przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) zabudowę należy kształtować w formie budynków wolno stojących lub bliźniaczych; 

2) zakaz przekształcania istniejącej zabudowy wolnostojącej w zabudowę bliźniaczą  
3) przy nadbudowie budynków bliźniaczych – nakazuje się dostosowanie dachu (w zakresie kąta 

nachylenia połaci dachowych i wysunięcia okapu) do połaci tego segmentu, który  był 

nadbudowywany jako pierwszy;  
4) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy  - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy:  

a) maksymalna – 11,0 m do kalenicy i 3 kondygnacje nadziemne (w tym trzecia w dachu 

stromym); 
b)  maksymalna (dla budynków z dachem płaskim); – 8 m i 2 kondygnacje nadziemne; 

c) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 

3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 1,0; 
4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 25 % powierzchni działki budowlanej; 

5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 50 % powierzchni działki budowlanej; 

6)  dachy -  płaskie lub strome o kącie nachylenia głównych połaci od 20º do 40º; 

7)  pozostałe - – wg ustaleń ogólnych uchwały. 
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 

zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) 111MN14 - dojazd do terenu z drogi: 292KDL; 

b) 147MN14 - dojazd do terenu z drogi: 351KDD, 353KDD; 
2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały 

 

§ 31. Karta terenów MN15: 
41MN15 (0,69 ha), 42MN15 (pow. 0,23 ha),  43MN15 (pow.ok.0,74 ha), 44MN15 (pow.0,72ha 

60MN15 (pow. 1,33 ha), 61MN15(pow.0,14 ha), 62MN15 (pow.0,28 ha), 66MN15 (pow. 1,64 

ha), 73MN15 (pow. 0,40 ha), 74MN15 (pow. 0,73 ha), 75MN15 (pow. 2,03 ha), 76MN15 
(pow.2,25 ha), 78MN15 (pow. 0,61 ha), 79MN15 (pow. 0,70ha), 80MN15 (pow. 0,70 ha), 

95MN15 (pow. 0,17 ha), 96MN15 (pow.0,28 ha), 99MN15 (pow. 0,19 ha), 102MN15 
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(pow.0,08ha), 104MN15 (pow. 0,17 ha),  107MN15 (pow.0,11ha), 108MN15 (pow.0,07ha), 

114MN15 (pow. 0,74 ha), 130MN15 (pow. 1,25 ha), 133MN15 (pow.0,84 ha), 135MN15 

(pow.0,60 ha), 136MN15 (pow.0,82 ha), 137MN15(pow.1,37 ha), 142MN15 (pow. 1,44 ha), 
165MN15 (pow. 0,1 ha) 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) zabudowę należy kształtować w formie budynków wolno stojących lub bliźniaczych; 

2) zakaz przekształcania istniejącej zabudowy wolnostojącej w zabudowę bliźniaczą;  

3) przy nadbudowie budynków bliźniaczych – nakazuje się dostosowanie dachu (w zakresie kąta 
nachylenia połaci dachowych i wysunięcia okapu) do połaci tego segmentu, który  był 

nadbudowywany jako pierwszy;  

4) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

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

 1) ochrona konserwatorska zgodnie z §7 uchwały; 
 2) pozostałe wg ustaleń ogólnych uchwały. 

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy:  

a) maksymalna – 10,5 m do kalenicy i 3 kondygnacje nadziemne (w tym trzecia w dachu 

stromym); 
b) maksymalna (dla budynków z dachem płaskim); – 8 m i 2 kondygnacje nadziemne  

c) w budynkach ujętych w gminnej ewidencji zabytków obowiązuje zakaz nadbudowy; 

d) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 
3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 1,0; 

4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 25 % powierzchni działki budowlanej ; 

5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 50 % powierzchni działki budowlanej; 

6) dachy: 
a) płaskie lub strome o kącie nachylenia głównych połaci od 20º do 45º ; 

b) w budynkach ujętych w gminnej ewidencji zabytków obowiązuje zakaz zmiany geometrii 

dachu; 
7) pozostałe  – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 

zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) 41MN15 - dojazd do terenu z drogi: 310KDD,311KDD,287KDL; 

b) 42MN15 - dojazd do terenu z drogi: 310KDD,312KDD; 
c) 43MN15 - dojazd do terenu z drogi: 310KDD,312KDD,314KDD, 290KDL; 

d) 44MN15 - dojazd do terenu z drogi: 310KDD,314KDD, 287KDL; 

e) 60MN15 - dojazd do terenu z drogi: 315KDD,317KDD,291KDL, 369KDPj; 
f) 61MN15 - dojazd do terenu z drogi: 317KDD,288KDL, 368KDPj; 

g) 62MN15 - dojazd do terenu z drogi: 317KDD,288KDL,291KDL, 369KDPj; 

h) 66MN15 - dojazd do terenu z drogi: 320KDD,321KDD,322KDD, 291KDL; 
i) 73MN15 - dojazd do terenu z drogi: 320KDD,321KDD; 

j) 74MN15 - dojazd do terenu z drogi: 320KDD,321KDD,322KDD; 

k) 75MN15 - dojazd do terenu z drogi: 320KDD,322KDD,288KDL, 297KDL; 

l) 76MN15 - dojazd do terenu z drogi: 323KDD, 324KDD, 290KDL,297KDL;  
m) 78MN15 - dojazd do terenu z drogi: 324KDD, 288KDL, 290KDL, 366KDPj; 

n) 79MN15 - dojazd do terenu z drogi: 324KDD, 288KDL, 366KDPj, 367KDPj; 

o) 80MN15 - dojazd do terenu z drogi: 324KDD, 288KDL; 
p) 95MN15 - dojazd do terenu z drogi: 325KDD,329KDD, 292KDL; 

q) 96MN15 - dojazd do terenu z drogi: 326KDD, 288KDL; 
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r) 99MN15 - dojazd do terenu z drogi: 327KDD, 328KDD; 

s) 102MN15 - dojazd do terenu z drogi: 328KDD, 330KDD; 

t) 104MN15 - dojazd do terenu z drogi: 292KDL; 
u) 107MN15 - dojazd do terenu z drogi: 327KDD,328KDD; 

v) 108MN15 - dojazd do terenu z drogi: 328KDD, 330KDD; 

w) 114MN15 - dojazd do terenu z drogi: 292KDL; 
x) 130MN15 - dojazd do terenu z drogi: 339KDD, 341KDD; 

y) 133MN15 - dojazd do terenu z drogi: 340KDD, 341KDD,347KDD,348KDD; 

z) 135MN15 - dojazd do terenu z drogi: 340KDD, 341KDD,346KDD, 350KDD; 

aa) 136MN15 - dojazd do terenu z drogi: 340KDD, 341KDD,345KDD, 346KDD; 
bb) 137MN15 - dojazd do terenu z drogi: 341KDD,351KDD, 401KDD; 

cc) 142MN15 - dojazd do terenu z drogi: 351KDD, 352KDD, 401KDD; 

dd) 165MN15 - dojazd do terenu z drogi: 312KDD, 313KDW; 
2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 
§32.  Karta terenów MN16:  

163MN16 (pow. 0,99 ha), 164MN16 (pow. 0,89 ha)  

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) zabudowę należy kształtować w formie budynków wolno stojących, bliźniaczych lub 

szeregowych; 
2) zabudowa szeregowa maksymalnie do 4 segmentów w jednym szeregu; 

3) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
 1) ochrona konserwatorska zgodnie z §7 uchwały; 

 2) pozostałe wg ustaleń ogólnych uchwały. 

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 
6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy:  

a) maksymalna (dla budynków z dachem stromym) – 10,5 m do kalenicy i 3 kondygnacje  

nadziemne (w tym trzecia w dachu stromym); 

b) maksymalna (dla budynków z dachem płaskim); – 8 m i 2 kondygnacje nadziemne; 
c) z zastrzeżeniem zapisów § 14;  

3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 1,0; 

4) wskaźnik powierzchni zabudowanej : 

a) dla zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej– max. 25 % powierzchni działki budowlanej ; 
b) dla zabudowy szeregowej – max. 30% powierzchni działki budowlanej; 

5) powierzchnia biologicznie czynna  

a) dla zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej  - min. 50 % powierzchni działki budowlanej; 
b) dla zabudowy szeregowej – min. 40 % powierzchni działki budowlanej; 

6) dachy -  płaskie lub strome o kącie nachylenia głównych połaci od 30º do 45º; 

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 
a) dla zabudowy wolnostojącej – 550 m

2
; 

b) dla zabudowy bliźniaczej – 400 m
2
; 

c) dla zabudowy szeregowej – 300 m
2
. 

8) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 

zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) 163MN16 - dojazd do terenu z drogi: 286KDL, 289KDL; 
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b) 164MN16 - dojazd do terenu z drogi: 289KDL, dla istniejącej na terenie zabudowy 

mieszkaniowej dopuszcza się pozostawienie wjazdu z ul. Sielskiej (286KDL); 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 

§ 33. Karta terenów MN17: 
59MN17 (pow.1,02 ha),  87MN17 (pow. 0,53 ha), 88MN17 (pow.0,48 ha), 89MN17 (pow.0,39 

ha), 90MN17 (pow.0,19ha), 152MN17 (pow. 0,84 ha), 154MN17 (pow. 0,89 ha),  

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej ; 

2) nową należy kształtować w formie budynków wolno stojących; 
3) przy nadbudowie budynków bliźniaczych – nakazuje się dostosowanie dachu (w zakresie kąta 

nachylenia połaci dachowych i wysunięcia okapu) do połaci tego segmentu, który  był 

nadbudowywany jako pierwszy;  
4) zakazuje się przekształcania istniejącej zabudowy wolnostojącej w zabudowę bliźniaczą; 

5) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
 1)ochrona konserwatorska zgodnie z §7 uchwały; 

 2) pozostałe wg ustaleń ogólnych uchwały. 

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 
6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy:  

a) maksymalna – 10,0 m do kalenicy i 3 kondygnacje nadziemne (w tym trzecia w dachu 

stromym); 

b) maksymalna (dla budynków z dachem płaskim); – 8 m i 2 kondygnacje nadziemne; 

c) z zastrzeżeniem zapisów § 14;  
3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 1,0; 

4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 25 % powierzchni działki budowlanej; 

5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 50 % powierzchni działki budowlanej; 
6) dachy -  płaskie lub strome o kącie nachylenia głównych połaci od 20º do 40º; 

7) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 
zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) 59MN17 - dojazd do terenu z drogi: 315KDD,316KDD, 317 KDD, 368KDPj; 
b) 87MN17- dojazd do terenu z drogi: 325KDD,326KDD,288KDL; 

c) 88MN17- dojazd do terenu z drogi: 325KDD,326KDD, 370KDPj, 372KDPj; 

d) 89MN17- dojazd do terenu z drogi: 325KDD,327KDD,328KDD,372 KDPj; 
e) 90MN17- dojazd do terenu z drogi: 325KDD, 328KDD, 329KDD; 

f) 152MN17- dojazd do terenu z drogi: 334KDD,335KDD, 336KDD; 

g) 154MN17- dojazd do terenu z drogi: 335KDD, 336KDD; 
2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 

 
§34. Karta terenów MN18: 

57MN18 (pow. 0,49 ha) 

1. Przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
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1) zabudowę należy kształtować w formie budynków wolno stojących lub bliźniaczych; 

2) zakaz przekształcania istniejącej zabudowy wolnostojącej w zabudowę bliźniaczą;  

3) przy nadbudowie budynków bliźniaczych – nakazuje się dostosowanie dachu (w zakresie kąta 
nachylenia połaci dachowych i wysunięcia okapu) do połaci tego segmentu, który  był 

nadbudowywany jako pierwszy;  

4) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 
6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy:  

a) maksymalna – 10,5 m do kalenicy i 3 kondygnacje nadziemne (w tym trzecia w dachu 

stromym); 

b) maksymalna (dla budynków z dachem płaskim); – 8 m i 2 kondygnacje nadziemne; 
c) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 

3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 0,75; 

4) wskaźnik powierzchni zabudowanej: 
a)  max. dla zabudowy wolnostojącej:  25 % powierzchni działki budowlanej,  

b)  max. dla zabudowy bliźniaczej: 30 % powierzchni działki budowlanej. 

Poza działkami gdzie ten wskaźnik jest wyższy, na których ustala się zakaz rozbudowy; 

5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 50 % powierzchni działki budowlanej; 
a)  min. dla zabudowy wolnostojącej:  50 % powierzchni działki budowlanej, 

b)  min. dla zabudowy bliźniaczej:  40 % powierzchni działki budowlanej; 

6) dachy : 
a)  dla zabudowy wolnostojącej:  dachy strome o kącie nachylenia od 30º do 45º, 

b)  dla zabudowy bliźniaczej:  dachy płaskie; 

7)  pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 
zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) zasady obsługi komunikacyjnej:  
  a) 57MN18 - dojazd do terenu z drogi: 315KDD, 286KDL ; 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały 
 

§ 35. Karta terenów MN19: 

 97MN19 (pow. 0,25 ha), 98MN19 (pow.0,15 ha), 103MN19 (pow. 0,28 ha), 106MN19 (pow. 0,23 

ha),  110MN19 (pow. 0,13 ha),  
1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) zabudowę należy kształtować w formie budynków wolno stojących lub bliźniaczych; 

2) zakaz przekształcania istniejącej zabudowy wolnostojącej w zabudowę bliźniaczą;  

3) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 
6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy: 

a) maksymalna - 9 m do kalenicy i  2 kondygnacje nadziemne ( w tym druga w dachu 

stromym); 
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b) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 

3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 0,75; 

4) wskaźnik powierzchni zabudowanej: max. 25 % powierzchni działki budowlanej; 
5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 50 % powierzchni działki budowlanej; 

6) dachy : 

a) dla budynków dwukondygnacyjnych:  dachy strome o kącie nachylenia od 20º do 40º, 
b) dla budynków jednokondygnacyjnych: dachy płaskie lub strome o kącie nachylenia od 20º 

do 40º; 

7) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 
zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) zasady obsługi komunikacyjnej:  
a) 97MN19 - dojazd do terenu z drogi: 327KDD,372KDPj; 

b) 98MN19 - dojazd do terenu z drogi: 327KDD; 

c) 103MN19 - dojazd do terenu z drogi: 330KDD; 
d) 106MN19 - dojazd do terenu z drogi: 327KDD; 

e) 110MN19 - dojazd do terenu z drogi: 330KDD; 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały 
 

 

§36. Karta terenów MN20: 
  109MN20 (pow.0,30ha),   

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) przeznaczenie dopuszczalne:   
     a) usługi stanowiące nie więcej niż 50% powierzchni całkowitej budynku 

b) zakazuje się realizowania funkcji usługowych, które mogłyby zakłócać towarzyszącą im lub 

sąsiadującą funkcję mieszkaniową tj. takich, których funkcjonowanie powoduje przekroczenia 
dopuszczalnych standardów jakości środowiska przewidzianych dla funkcji mieszkaniowej, oraz 

wywołuje inne zakłócenia funkcji mieszkaniowej takie jak: naruszenie przestrzeni prywatnych 

przez klientów usług, zakłócenie ciszy nocnej lub wytwarzanie takich ilości odpadów, których 
gromadzenie narusza estetykę środowiska mieszkalnego itp. Zakazuje się lokalizowania stacji 

paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów, komisów samochodowych, myjni . 

      3) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) zabudowę należy kształtować w formie budynków wolno stojących lub bliźniaczych; 

2) zakaz przekształcania istniejącej zabudowy wolnostojącej w zabudowę bliźniaczą;  

3) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9; 
2) wysokość nowej zabudowy:  

a) maksymalna - 9 m do kalenicy i  2 kondygnacje nadziemne ( w tym druga w dachu 

stromym); 

b) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 
3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 0,75; 

4) wskaźnik powierzchni zabudowanej: max. 25 % powierzchni działki budowlanej; 

5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 50 % powierzchni działki budowlanej; 
6) dachy : 

a) dla budynków dwukondygnacyjnych:  dachy strome o kącie nachylenia od 20º do 40º, 
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b)  dla budynków jednokondygnacyjnych: dachy płaskie lub strome o kącie nachylenia od 20º 

do 40º; 

7) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 

zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) zasady obsługi komunikacyjnej:  

  a) 109MN20 - dojazd do terenu z drogi: 330KDD; 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
 

§ 37. Karta terenów MN21: 

35MN21 (pow. 0,18ha), 113MN21 (pow. 0,28 ha) 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) zabudowę należy kształtować w formie budynków bliźniaczych; 

2) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 
ogólnych uchwały. 

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy: 

a) maksymalna (dla budynków z dachem płaskim )- 8 m i  dwie kondygnacje nadziemne; 
b) maksymalna – 9 m do kalenicy i dwie kondygnacje nadziemne (w tym druga w dachu 

stromym); 

c) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 

3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 0,75; 
4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 25 % powierzchni działki budowlanej; 

5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 50 % powierzchni działki budowlanej; 

6)   dachy – płaskie, lub strome o kącie nachylenia głównych połaci od 20º do 40º 
7)  pozostałe– wg ustaleń ogólnych uchwały.  

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 

zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) 35MN21- dojazd do terenu z drogi: 298KDD; 

b) 113 MN21- dojazd do terenu z drogi: 328KDD; 
2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 
§ 38. Karta terenów MN22:  

 3MN22 (pow. 0,44 ha), 34MN22 (pow. 0,50ha) 

1. Przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) zabudowa w formie budynków szeregowych; 

2) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 



Projekt planu wyłożony do publicznego wglądu w dniach od  9 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r. (włącznie) 

 

26 

 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy: 

a) maksymalna – 9 m do kalenicy i dwie kondygnacje nadziemne (w tym druga w dachu 
stromym); 

b) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 

3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 0,9; 
4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 30 % powierzchni działki budowlanej; 

5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 50 % powierzchni działki budowlanej; 

6) dachy -  strome o kącie nachylenia głównych połaci od 20º do 40º; 
7) forma architektoniczna przebudowy i rozbudowy budynków istniejących nawiązująca do 

sąsiednich segmentów; 

8) należy zachować jednorodny architektonicznie charakter zabudowy zespołu szeregowych 

domów jednorodzinnych, w tym jednolitą formę elewacji i pokryć dachowych; 
9) pozostałe - wg ustaleń ogólnych uchwały. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 

zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) zasady obsługi komunikacyjnej:  

  a) 3MN22 - dojazd do terenu z drogi z ul. Rolnej (poza granicami planu) i 294KDD; 
  b) 34MN22 - dojazd do terenu z drogi: 298KDD; 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 
§ 39. Karta terenów MN23: 

 101MN23 (pow. 0,47 ha), 105MN23 (pow. 0,10 ha) 

1. Przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) zabudowa w formie budynków szeregowych; 

2) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy:  

a) maksymalna – 10 m do kalenicy i trzy kondygnacje nadziemne (w tym trzecia w dachu 

stromym); 
b) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 

3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 0,75; 

4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 25 % powierzchni działki budowlanej (poza 

działkami gdzie ten wskaźnik jest wyższy, na których ustala się zakaz rozbudowy); 
5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 50 % powierzchni działki budowlanej; 

6) dachy -  strome o kącie nachylenia głównych połaci od 20º do 40º; 

7) forma architektoniczna przebudowy i rozbudowy budynków istniejących nawiązująca do 
sąsiednich segmentów; 

8) należy zachować jednorodny architektonicznie charakter zabudowy zespołu szeregowych 

domów jednorodzinnych, w tym jednolitą formę elewacji i pokryć dachowych; 
9) pozostałe - wg ustaleń ogólnych uchwały. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 

zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) zasady obsługi komunikacyjnej:  

  a) 101MN23 - dojazd do terenów z drogi: 329KDD, 330KDD; 



Projekt planu wyłożony do publicznego wglądu w dniach od  9 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r. (włącznie) 

 

27 

 

  b) 105MN23 - dojazd do terenów z drogi: 382KDPp,  

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
 

§ 40.Karta terenów MN24: 

    6MN24 (pow. 0,25 ha), 15MN24(pow. 0,24 ha), 27MN24 (pow.0,47 ha), 28MN24 (pow.0,23 ha), 
29MN24 (pow. 0,30 ha), 72MN24 (pow. 0,40 ha), 92MN24 (pow.0,12 ha), 93MN24 (pow. 

0,13ha), 94MN24 (pow.0,30 ha),  

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) zabudow w formie budynków szeregowych; 

2) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy:  

a) maksymalna – 8m i dwie kondygnacje nadziemne; 

b) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 

3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 0,9; 
4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 30 % powierzchni działki budowlanej; 

5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 40 % powierzchni działki budowlanej; 

6) dachy – płaskie;  
7) pozostałe - wg ustaleń ogólnych uchwały. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 

zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) 6MN24- dojazd do terenu z drogi: 304KDD; 

b) 15MN24 - dojazd do terenu z drogi: 304KDD; 
c) 27MN24 - dojazd do terenu z drogi:310KDD; 

d) 28MN24 - dojazd do terenu z drogi:310KDD, 287KDL;  

e) 29MN24- dojazd do terenu z drogi: 310KDD, 287KDL; 
f) 72MN24- dojazd do terenu z drogi:319KDD,320KDD; 

g) 92MN24- dojazd do terenu z drogi: 329KDD; 

h) 93MN24- dojazd do terenu z drogi: 329KDD; 

i) 94MN24- dojazd do terenu z drogi: 329KDD,325KDD; 
2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 
§ 41. Karta terenów MN25: 

9MN25(pow. 0,15 ha), 10MN25 (pow. 0,17ha), 11MN25 (pow. 0,14ha), 12MN25 (pow.0,15ha) 

1. Przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) zabudowa w formie budynków szeregowych; 

2) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 
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1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy:  

a) maksymalna – 9 m do kalenicy i 2 dwie kondygnacje nadziemne (w tym druga w 
dachu stromym) 

b) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 

3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 0,75; 
4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 40 % powierzchni działki budowlanej (poza 

działkami gdzie ten wskaźnik jest wyższy, na których ustala się zakaz rozbudowy); 

5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 30 % powierzchni działki budowlanej; 
6) dachy -  strome o kącie nachylenia głównych połaci od 20º do 40º; 

7) forma architektoniczna przebudowy i rozbudowy budynków istniejących nawiązująca do 

sąsiednich segmentów; 

8) należy zachować jednorodny architektonicznie charakter zabudowy zespołu szeregowych 
domów jednorodzinnych, w tym jednolitą formę elewacji i pokryć dachowych; 

9) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 
zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) zasady obsługi komunikacyjnej:  
  a) 9MN25 - dojazd do terenu z drogi: 295KDD; 

  b) 10MN25 - dojazd do terenu z drogi: 295KDD, 296KDD; 

  c) 11MN25 - dojazd do terenu z drogi: 296KDD, 296KDD; 

  d) 12MN25 - dojazd do terenu z drogi: 355KDD, 
2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 
§ 42. Karta terenów MN26: 

21MN26 (pow. 0,25 ha), 112MN26 (pow.0,47 ha),  

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) zabudowa w formie budynków szeregowych; 

2) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy: 

a) maksymalna – 10,5 m do kalenicy i 3 kondygnacje nadziemne (w tym trzecia w dachu 

stromym) 

b) maksymalna (dla budynków z dachem płaskim) - 8 m i dwie kondygnacje nadziemne; 
c) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 

3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 0,9; 

4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 30 % powierzchni działki budowlanej (poza 
działkami gdzie ten wskaźnik jest wyższy, na których ustala się zakaz rozbudowy); 

5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 40 % powierzchni działki budowlanej; 

6) dachy – płaskie lub strome o kącie nachylenie głównych połaci od 20º do 40º; 
7) forma architektoniczna przebudowy i rozbudowy budynków istniejących nawiązująca do 

sąsiednich segmentów 

8) należy zachować jednorodny architektonicznie charakter zabudowy zespołu szeregowych 

domów jednorodzinnych, w tym jednolitą formę elewacji i pokryć dachowych; 
9) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 
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7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 

zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) 21MN26 - dojazd do terenu z drogi: 305KDD, 306KDD;  

b) 112MN26 - dojazd do terenu z drogi: 328KDD,292KDL, 400KDPj; 
2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 

 
§43. Karta terenówMN27: 

 100MN27 (pow. 0,35 ha),  

1. Przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1)  zabudowa w formie budynków szeregowych; 
2) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy: 

a) maksymalna - 8 m i dwie kondygnacje nadziemne; 

b) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 
3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 0,75; 

4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 40 % powierzchni działki budowlanej (poza 

działkami gdzie ten wskaźnik jest wyższy, na których ustala się zakaz rozbudowy); 

5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 30 % powierzchni działki budowlanej; 
6) dachy – płaskie lub strome o kącie nachylenie głównych połaci od 20º do 40º; 

7) forma architektoniczna przebudowy i rozbudowy budynków istniejących nawiązująca do 

sąsiednich segmentów; 
8) należy zachować jednorodny architektonicznie charakter zabudowy zespołu szeregowych 

domów jednorodzinnych, w tym jednolitą formę elewacji i pokryć dachowych; 

9) pozostałe– wg ustaleń ogólnych uchwały.  
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 

zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) zasady obsługi komunikacyjnej:  
  a) 100MN - dojazd do terenu z drogi: 329KDD; 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
 

§ 44. Karta terenów MN28: 

 124MN28 (pow. 0,13ha),  
1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) zabudowę należy kształtować w formie budynków wolno stojących, bliźniaczych lub 
szeregowych; 

2) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 
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5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy:  

a) dla zabudowy z dachem płaskim: maksymalna – 8 m i do 2 kondygnacji nadziemnych 

b) dla zabudowy z dachem stromym: maksymalna – 9 m i 2 kondygnacje nadziemne (w tym 
druga w dachu stromym); 

c) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 

3) intensywność zabudowy: 
a) dla zabudowy szeregowej i bliźniaczej:  minimalna – 0,1; maksymalna – 0,9; 

b) dla zabudowy wolnostojącej :  minimalna – 0,1; maksymalna – 0,75; 

4) wskaźnik powierzchni zabudowanej: 

a) dla zabudowy szeregowej i bliźniaczej: max. 35 % powierzchni działki budowlanej ; 
b) dla zabudowy wolnostojącej : max. 25 % powierzchni działki budowlanej ; 

5) powierzchnia biologicznie czynna: 

a) dla zabudowy szeregowej i bliźniaczej: min. 40 % powierzchni działki budowlanej ; 
b) dla zabudowy wolnostojącej : min. 50 % powierzchni działki budowlanej ; 

6) dachy: płaskie lub strome (o kącie nachylenia głównych połaci 20 º - 40 º) 

7) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 

zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) zasady obsługi komunikacyjnej:  
  a) 123MN - dojazd do terenów z drogi: 339KDD 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
 

§ 45. Karta terenu 166MN29 (pow. 3,03 ha) 

1. Przeznaczenie terenu: 

  1) przeznaczenie podstawowe : zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) zabudowę należy kształtować w formie budynków wolno stojących; 

2) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy:  

a) maksymalna – 9 m i do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym druga w dachu stromym); 

b) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 

3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 0,75; 
4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 25 % powierzchni działki budowlanej; 

5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 50 % powierzchni działki budowlanej; 

6)   dachy: strome o kącie nachylenia głównych połaci 30 º - 45 º; 
7)   minimalna powierzchnia nowo wydzielanej, samodzielnej działki budowlanej 700 m

2
; 

8)  pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 
zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) 166MN29- dojazd do terenu z drogi: 407KDD  
b) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
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§46.  Karta terenów: 167MN/U (pow. 0,32 ha), 168MN/U (pow. 0,29ha)  
1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi zdrowia (np. przychodnia lekarza rodzinnego), biura, 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) zabudowę należy kształtować w formie budynków wolno stojących lub bliźniaczych;  

2) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

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

 1) ochrona konserwatorska zgodnie z §7 uchwały; 
 2) pozostałe wg ustaleń ogólnych uchwały. 

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy: 

a) maksymalna – 10,5 m do kalenicy i 3 kondygnacje  nadziemne (w tym trzecia w dachu 
stromym); 

b) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 

3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 1,0; 

4) wskaźnik powierzchni zabudowanej : max. 25 % powierzchni działki budowlanej ; 
5) powierzchnia biologicznie czynna min. 30 % powierzchni działki budowlanej; 

6) dachy  strome o kącie nachylenia głównych połaci od 30º do 45º; 

7) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 

zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) zasady obsługi komunikacyjnej:  
a) 167MN/U - dojazd do terenu z drogi: 286KDL; 

b) 168MN/U - dojazd do terenu z drogi: 286KDL; 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 

 
§47.  Karta terenów: 169MN/U (pow. 0,10 ha), 170MN/U (pow. 0,06ha)  

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;  

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) nowa zabudowa w formie zabudowy wolnostojącej; 

2) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy: 

a) maksymalna – 9 m i do 2 kondygnacji nadziemnych(w tym druga w dachu stromym); 

b) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 

3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 0,75; 
4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 25 % powierzchni działki budowlanej  

5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 40 % powierzchni działki budowlanej; 
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6)   dachy: strome o kącie nachylenia głównych połaci 30 º - 45 º; 

7)  pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 
zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) zasady obsługi komunikacyjnej:  
a) 169MN/U - dojazd do terenu z drogi: 307KDD, 290KDL; 

b) 170MN/U - dojazd do terenu z drogi: 290KDL; 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
 

 

§48.  Karta terenów: 171MN/U (pow.0,08ha), 198MN/U (pow.0 06ha),  
1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) zabudowę należy kształtować w formie budynków wolno stojących lub jako adaptacja 

istniejącej zabudowy bliźniaczej w połączeniem z istniejącym budynkiem na działce 

sąsiedniej; 
2) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 
ogólnych uchwały. 

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy:  

a) maksymalna dla zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej z dachem płaskim - 

- 8 m i 2 kondygnacje nadziemne; 
b) maksymalna dla zabudowy mieszkaniowej z dachem stromym – 10,0 m do kalenicy i 3   

kondygnacje nadziemne (w tym trzecia w dachu stromym); 

c) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 
3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 1,0; 

4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 25 % powierzchni działki budowlanej (poza 

działkami gdzie ten wskaźnik jest wyższy, na których ustala się zakaz rozbudowy); 
5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 40 % powierzchni działki budowlanej; 

6) dachy  

a) dla zabudowy usługowej i mieszkaniowo-usługowej -  płaskie  

b) dla zabudowy mieszkaniowej – płaskie lub strome o kącie nachylenia głównych połaci od 
20º do 40º; 

7) pozostałe  - wg ustaleń ogólnych uchwały. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 
zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) zasady obsługi komunikacyjnej:  
a) 171MN/U - dojazd do terenu z drogi: 372KDPj 

b) 198MN/U - dojazd do terenu z drogi: 372KDPj  

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
 

 

§49. Karta terenów: 172MN/U (pow.0,10ha), 173MN/U (pow.0,23ha),174MN/U (pow.0,06ha), 
177MN/U (pow.0,05ha), 183MN/U (pow.0,09ha) 

1. Przeznaczenie terenu: 
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1) przeznaczenie podstawowe:, zabudowa usługowa (w tym usługi zdrowia); 

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna . 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) zabudowę należy kształtować w formie budynków wolno stojących;  

2) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy:   

a) maksymalna – 9,0 m do kalenicy i 2 kondygnacje nadziemne (w tym druga w dachu 
stromym); 

b) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 

3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 0,90; 
4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 30 % powierzchni działki budowlanej (poza 

działkami gdzie ten wskaźnik jest wyższy, na których ustala się zakaz rozbudowy); 

5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 30 % powierzchni działki budowlanej; 
6) dachy -  strome o kącie nachylenia głównych połaci od 30º do 45º; 

7) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 

zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) 172MN/U - dojazd do terenu z drogi: 326KDD,370KDPj, 372KDPj; 
b) 173MN/U - dojazd do terenu z drogi: 326KDD,370KDPj, 372KDPj; 

c) 174MN/U - dojazd do terenu z drogi: 372KDPj; 

d) 177MN/U - dojazd do terenu z drogi: 349KDD, 292KDL; 

e) 183MN/U - dojazd do terenu z drogi: 338KDD, 340KDD; 
2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 
§50.  Karta terenów: 175MN/U (pow.0,04ha), 176MN/U (pow. 0 04ha)  

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) zabudowę należy kształtować w formie budynków bliźniaczych i szeregowych; 

2) pozostałe wg ustaleń ogólnych uchwały. 
 3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy: 

a) 9 m i 2 kondygnacje nadziemne (w tym druga w dachu stromym); 

b) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 
3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 1,0; 

4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 25 % powierzchni działki budowlanej (poza 

działkami gdzie ten wskaźnik jest wyższy, na których ustala się zakaz rozbudowy); 

5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 40 % powierzchni działki budowlanej; 
6) dachy -  płaskie lub strome o kącie nachylenia głównych połaci od 20º do 40º; 

7) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 
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7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 

zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
3) zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) 175MN/U - dojazd do terenu z drogi: 288KDL, 291KDL; 

b) 176MN/U - dojazd do terenu z drogi: 288KDL, 292KDL; 
4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 

§51.  Karta terenów: 178MN/U (pow.0,76ha),  
1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ; 

2) przeznaczenie dopuszczalne : zabudowa usługowa; 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) zabudowę należy kształtować w formie budynków wolno stojących;  

2) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 
6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy:   

a) maksymalna – 9 m do kalenicy i 2 kondygnacje nadziemne (w tym druga w dachu 

stromym); 

b) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 
3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 0,75; 

4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 25 % powierzchni działki budowlanej ; 

5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 40 % powierzchni działki budowlanej; 

6) dachy -  strome o kącie nachylenia głównych połaci od 30º do 45º; 
7) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 

zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) 178MN/U - dojazd do terenu z drogi: 333KDD,334KDD, 286KDL; 
b) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 

 
§52.  Karta terenów: 179MN/U (pow.0,06ha),  

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa . 

2. . Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) zabudowę należy kształtować w formie budynków wolno stojących; 
2) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy:  
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a) maksymalna – 10,0 m do kalenicy i 3 kondygnacje nadziemne (w tym trzecia w dachu 

stromym); 

b) maksymalna (dla budynków z dachem płaskim); – 8 m i 2 kondygnacje nadziemne; 
c) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 

3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 1,0; 

4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 30 % powierzchni działki budowlane; 
5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 35 % powierzchni działki budowlanej; 

6) dachy -  płaskie lub strome o kącie nachylenia głównych połaci od 20º do 40º; 

7) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 
zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) zasady obsługi komunikacyjnej 
a)  179MN/U - dojazd do terenów z drogi: 334 KDD; 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
 

§ 53. Karta terenów: 180 MN/U (pow.0,08 ha); 181MN/U (pow. 0,08 ha), 182MN/U(pow.0,06 ha) 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) zabudowę należy kształtować w formie budynków wolno stojących lub bliźniaczych; 
2) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy:  

a) maksymalna – 11,0 m do kalenicy i 3 kondygnacje nadziemne (w tym trzecia w dachu 

stromym); 
b) maksymalna (dla budynków z dachem płaskim); – 8 m i 2 kondygnacje nadziemne; 

c) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 

3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 1,0; 
4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 50 % powierzchni działki budowlanej; 

5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 20 % powierzchni działki budowlanej; 

6) dachy -  płaskie lub strome o kącie nachylenia głównych połaci od 20º do 45º; 

7) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 

zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) 180MN/U - dojazd do terenu z drogi: 331KDD; 

b) 181MN/U - dojazd do terenu z drogi: 329KDD, 292KDL; 
c) 182MN/U - dojazd do terenu z drogi: 292KDL; 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 
§ 54. Karta terenów: 184MN/U (pow. 0,05 ha), 185MN/U (pow.0,51ha)   

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa (w tym usługi kultury i oświaty), usługi 
turystyki, sportu i rekreacji na terenie 185MN/U; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
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2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) zabudowę należy kształtować w formie budynków wolno stojących; 

2) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy:  

a) maksymalna – 10,5 m do kalenicy i 3 kondygnacje nadziemne (w tym trzecia w dachu 

stromym); 

b) maksymalna (dla budynków z dachem płaskim); – 8 m i 2 kondygnacje nadziemne; 
 c) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 

3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 1,0; 

4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 25 % powierzchni działki budowlanej ; 
5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 50 % powierzchni działki budowlanej; 

6) dachy -  nie ustala się 

7) na terenie 185 MN/U minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 
    a) pod zabudowę usługową – 2500m

2
. 

    b) pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną -  1000m
2 

8) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 
zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) zasady obsługi komunikacyjnej:  
a) 184MN/U - dojazd do terenu z drogi: 341KDD; 

b) 185MN/U – dojazd do terenu z drogi: 353KDD; 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
 

§ 55. Karta terenów: 186MN/U (pow. 0,11 ha)  

1. Przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi (w tym również usługi sportu i rekreacji) stanowiące nie 

więcej niż 60% powierzchni całkowitej. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: wg ustaleń ogólnych. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy:  

a) maksymalna – 9 m do kalenicy i 2 kondygnacje nadziemne (w tym druga w dachu 

stromym); 
b) z zastrzeżeniem zapisów § 14;  

3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 0,9; 

4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 30 % powierzchni działki budowlanej; 
5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 30 % powierzchni działki budowlanej; 

6)  dachy strome o kącie nachylenia głównych połaci od 30º do 45º; 

7)  pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 
zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
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1) zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) 186MN/U - dojazd do terenu z drogi: 306KDD; 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 

 
§56. Karta terenów : 193MN/U (pow.0,07 ha), 194 MN/U U (pow.0,073 ha), 195MN/U (pow.0,092 

ha), 196MN/U(pow.0,12 ha),  

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa; 
2) przeznaczenie dopuszczalne : zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 
6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy: 

a) dla budynków z dachem płaskim, maksymalna – 8 m i do 2 kondygnacji nadziemnych; 

b) dla budynków z dachem stromym, maksymalna – 9 m do kalenicy i do 2 kondygnacji 

nadziemnych (w tym druga w dachu stromym); 

c) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 
3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 0,75; 

4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 25 % powierzchni działki budowlanej (poza 

działkami gdzie ten wskaźnik jest wyższy, na których ustala się zakaz rozbudowy); 
5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 35 % powierzchni działki budowlanej; 

6) dachy: płaskie lub strome o kącie nachylenia głównych połaci 30 º - 45 º; 

7) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 
zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) zasady obsługi komunikacyjnej:  
a) 193MN/U - dojazd do terenu z drogi: 286KDL, 304KDD; 

b) 194MN/U - dojazd do terenu z drogi: 306KDD; 

c) 195MN/U - dojazd do terenu z drogi: 307KDD; 
d) 196MN/U - dojazd do terenu z drogi: 309KDD, 312KDD; 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 
§57. Karta terenów : 203MN/U (pow.0,14 ha), 406MN/U (pow. 0,1 ha). 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa (w tym warsztat samochodowy) 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ;  
2) wysokość nowej zabudowy:  

a) maksymalna – 10,0 m do kalenicy i 3 kondygnacje nadziemne (w tym trzecia w dachu 
stromym); 

b) maksymalna (dla budynków z dachem płaskim); – 8 m i 2 kondygnacje nadziemne; 
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c) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 

3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 1,0; 

4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 30 % powierzchni działki budowlanej; 
5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 25 % powierzchni działki budowlanej; 

6) dachy – płaskie lub strome o kącie nachylenia głównych połaci 20
o
-45

o 
; 

7) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 

zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) zasady obsługi komunikacyjnej: 
 a) 203MN/U - dojazd do terenu z drogi: 335KDD  

 b) 406MN/U – dojazd do terenu z drogi: 335KDD 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 

 
§58. Karta terenów: 187U (pow. 2,11 ha), 188U (pow. 0,89 ha), 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa , usługi sportu i rekreacji, handel; 

2) funkcja dopuszczalna na terenie 187U: stacja paliw. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 
ogólnych uchwały. 

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy: 

a)  dla zabudowy z dachem płaskim: maksymalna – 9 m i do 2 kondygnacji nadziemnych 

b)  dla zabudowy z dachem stromym: maksymalna – 10,5 m i 3 kondygnacje nadziemne (w tym    
trzecia w dachu stromym); 

c) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 

3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,3; maksymalna – 1,5; 
4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 40 % powierzchni działki budowlanej; 

5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 35 % powierzchni działki budowlanej; 

6) dachy – płaskie lub strome o kącie nachylenia głównych połaci 30
o
-45

o
 

7) wprowadza się zakaz wydzielania z obiektów hotelowych odrębnej własności samodzielnych 

lokali mieszkalnych; 

8) na terenie 187U minimalna powierzchnia działki przeznaczonej pod zabudowę usługową nie 

może być mniejsza niż 8000 m
2
 

9) na terenie 188U minimalna powierzchnia działki przeznaczonej pod zabudowę usługową nie 

może być mniejsza niż 1500 m
2
 

10) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 

zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) 187U - dojazd do terenu z drogi: 285KDZ; 

b) 188U – dojazd do terenu z drogi: 286KDL, 356KDPj;  

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 

 
§59. Karta terenów: 189U (pow. 0,87 ha),  

1. Przeznaczenie terenu: 



Projekt planu wyłożony do publicznego wglądu w dniach od  9 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r. (włącznie) 

 

39 

 

1) przeznaczenie podstawowe: regionalna stacja hydrologiczno-meteorologiczna,  

2) przeznaczenie dopuszczalne:  zabudowa usługowa; 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy: 

a)  dla zabudowy z dachem płaskim: maksymalna – 8 m i do 2 kondygnacji nadziemnych; 

b)  dla zabudowy z dachem stromym: maksymalna – 10,5 m i 3 kondygnacje nadziemne (w 

tym    trzecia w dachu stromym); 
c) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 

1) intensywność zabudowy - minimalna – 0,3; maksymalna – 1,5; 

2) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 40 % powierzchni działki budowlanej ; 
3) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 35 % powierzchni działki budowlanej; 

4) dachy – płaskie lub strome o kącie nachylenia głównych połaci 30
o
-45

o
 

5) minimalna powierzchnia działki przeznaczonej pod nową zabudowę usługową nie może być 
mniejsza niż 2000 m

2
 

6) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 

zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) 189U - dojazd do terenu z drogi: 303KDD; 
2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 
§60. Karta terenów :190U (pow.0,41ha),  

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa 
2) przeznaczenie dopuszczalne  – usługi oświaty 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ;  
2) wysokość nowej zabudowy:  

a) maksymalna (dla budynków z dachem stromym)– 10,5 m do kalenicy i do 3 kondygnacji 
nadziemnych (w tym ostatnia w dachu stromym); 

b) maksymalna (dla budynków z dachem płaskim); – 8 m i 2 kondygnacje nadziemne; 

c) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 
3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 1,2; 

4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 30 % powierzchni działki budowlanej; 

5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 30 % powierzchni działki budowlanej; 
6) dachy – płaskie lub strome o kącie nachylenia głównych połaci 30

o
-45

o 
; 

7) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 

zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) zasady obsługi komunikacyjnej:  
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a) 190U - dojazd do terenu z drogi: 303KDD, 286KDL; 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
 

 

§61. Karta terenów : 191U (pow. 6,41ha),  
1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 
6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy: 

a)  dla zabudowy z dachem płaskim: maksymalna – 9 m i do 2 kondygnacji nadziemnych 

b)  dla zabudowy z dachem stromym: maksymalna – 11,0 m i 3 kondygnacje nadziemne (w tym    

trzecia w dachu stromym); 
c) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 

3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,3; maksymalna – 1,5; 

4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 40 % powierzchni działki budowlanej (poza 

działkami gdzie ten wskaźnik jest wyższy, na których ustala się zakaz rozbudowy); 
5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 35 % powierzchni działki budowlanej (w tym 20% 

powinna stanowić zieleń wysoka); 

6) dachy – płaskie lub strome o kącie nachylenia głównych połaci 30
o
-45

o
 

7) minimalna powierzchnia działki przeznaczonej pod zabudowę usługową nie może być 

mniejsza niż 8000 m2 

8) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 
zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) zasady obsługi komunikacyjnej:  
a) 191U - dojazd do terenu z drogi : 285KDZ, 303KDD; 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
 

§62. Karta terenów : 192U(pow.0,57ha),  

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 
ogólnych uchwały. 

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość  nowej zabudowy:  

a) 10 m do kalenicy i do 2 kondygnacji nadziemnych (ostatnia w dachu stromym); 
b) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 

3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 0,75; 

4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 30 % powierzchni terenu inwestycyjnego 

powierzchnia biologicznie czynna  - min. 20 % powierzchni działki budowlanej; 
5) dachy strome o kącie nachylenia głównych połaci 15

o
-35 º; 

6) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 
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7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 

zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) 192U - dojazd do terenu z drogi: 286 KDL 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 

§63. Karta terenów : 197U (pow.0 36ha),  

1. Przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa (w tym usługi zdrowia i opieki społecznej) 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 
6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 

2) wysokość nowej zabudowy: 
a) utrzymuje się istniejącą wysokość do 3 kondygnacji nadziemnych zabudowy jako 

maksymalną; 

b) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 
3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 1,0; 

4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 30 % powierzchni działki budowlanej; 

5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 30 % powierzchni działki budowlanej; 

6) dachy – płaskie lub strome o kącie nachylenia głównych połaci 20
o
-45

o 
; 

7)    pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 

zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) 197U -  dojazd do terenu z drogi: 315KDD, 290KDL; 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 

§64. Karta terenów : 199U (pow.0,36 ha), 200U (pow. 0,031ha)  
1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 
6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość  nowej zabudowy:  

a) 6 m i jedna kondygnacja nadziemna; 

b) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 

3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,3; maksymalna – 1,2; 
4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 65% powierzchni terenu inwestycyjnego  

5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 20 % powierzchni działki budowlanej; 

6) dachy płaskie  lub strome o kącie nachylenia głównych połaci 15
o
-35 º; 

7) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 

zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  
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8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) 199U - dojazd do terenu z drogi: 326KDD, 292KDL; 
b) 200U - dojazd do terenu z drogi: 372KDPj, 292KDL; 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
 

 

§65. Karta terenów : 201U (pow.0,59 ha),  

1. Przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 
6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy:  

a) do 10 m i do 2 kondygnacji nadziemnych; 

b) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 

3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 1,0; 

4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 30 % powierzchni działki budowlanej (poza 
działkami gdzie ten wskaźnik jest wyższy, na których ustala się zakaz rozbudowy); 

5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 35 % powierzchni działki budowlanej; 

6) dachy: płaskie lub strome o kącie nachylenia głównych połaci 30 º - 45 º; 
7) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 

zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) 201U - dojazd do terenu z drogi: 286KDL; 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 

§66. Karta terenów : 202U (pow.3,78 ha),  
1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 
6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy:  

a) maksymalnie do 11 m i do 3 kondygnacji nadziemnych; 

b) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 

3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,5; maksymalna – 1,5; 
4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 50 % powierzchni działki budowlanej (poza 

działkami gdzie ten wskaźnik jest wyższy, na których ustala się zakaz rozbudowy); 

5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 25 % powierzchni działki budowlanej (w tym 10% 

powinna stanowić zieleń wysoka); 
6) dachy – płaskie lub strome o kącie nachylenia głównych połaci 20

o
-45

o
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7) minimalna powierzchnia działki przeznaczonej pod zabudowę usługową nie może być 

mniejsza niż 8000 m2 

8) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 

zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) 202U – dojazd do terenu z drogi: 285KDZ; 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
 

§67. Karta terenu  204UKr (pow.0,06 ha),  

1. Przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe: usługi kultu religijnego. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:  

1) kościół pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej  z 1878 r., przy ul. Żniwnej 7 - wpisany do 

rejestru zabytków pod nr A-2089 – podczas utrzymania i wszelkich  prac przy zabytku i w 
otoczeniu zabytku obowiązuje pełna ochrona konserwatorska wg przepisów odrębnych; 

2) ochrona konserwatorska wg ustaleń ogólnych uchwały. 

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 
6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:  

    1) wg przepisów odrębnych  (w związku z ochrona konserwatorską); 

  2) dominanta (wieża) kościoła – maksymalna wysokość - 16 m 

    3) pozostałe - wg przepisów ogólnych uchwały. 
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 

zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
8) zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) 204UKr – dojazd do terenu z drogi: 290KDL, 291KDL; 

9) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
 

§68. Karta terenów : 205UKr (pow.0,71 ha),  

1. Przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe: usługi kultu religijnego (w tym kościół, budynek plebanii oraz 

obiekty obsługi parafii), 

2) przeznaczenie dopuszczalne (stanowiące nie więcej niż 50% sumy powierzchni całkowitej  
budynków): usługi edukacji, zdrowia i opieki społecznej. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 
ogólnych uchwały. 

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy:  

a) dominanta (wieża) kościoła – maksymalna wysokość - 42 m; 
b) budynek  kościoła – maksymalna wysokość – 22 m do kalenicy  

c) budynek plebanii - maksymalna wysokość – 11,0 m do kalenicy i 3 kondygnacje nadziemne 

(w tym trzecia w dachu stromym); 
d) obiekty obsługi parafii  - maksymalna wysokość - 8,0 m i 2 kondygnacje nadziemne; 

e)  z zastrzeżeniem zapisów § 14; 

3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 0,5; 
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4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 30 % powierzchni działki inwestycyjnej ; 

5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 25 % powierzchni działki  

6) dachy: 
a) nie ustala się kątów nachylenia połaci dachowych dla obiektu sakralnego 

b) budynek plebanii oraz obiekty obsługi  parafii – dachy płaskie lub strome o kącie 

nachylenia głównych połaci do 45
o 

7)   pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 

zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) zasady obsługi komunikacyjnej: 

a) 205UKr -  dojazd do terenu z drogi: 292KDL, 372KDPj (przez teren 223ZP – przy 

istniejącej bramie wjazdowej); 
2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 
 

§69. Karta terenów : 206UO (pow.0,07 ha),  

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi oświaty (przedszkole); 
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy:  

a) maksymalna – 10,5 m do kalenicy i 3 kondygnacje nadziemne (w tym trzecia w dachu 
stromym); 

b) maksymalna (dla budynków z dachem płaskim); – 8 m i 2 kondygnacje nadziemne; 

c) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 
3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 1,0; 

4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 30 % powierzchni działki budowlanej (poza 

działkami gdzie ten wskaźnik jest wyższy, na których ustala się zakaz rozbudowy); 
5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 50 % powierzchni działki budowlanej; 

6) dachy: płaskie lub strome o kącie nachylenia głównych połaci od 20º do 45º ; 

7) pozostałe – wg ustaleń ogólnych uchwały. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 
zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) zasady obsługi komunikacyjnej:  
a) 206UO  - dojazd do terenu z drogi : 322KDD; 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
 

§70. Karta terenów : 207UO (pow.0,59 ha),  

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi oświaty. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 
ogólnych uchwały. 

5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 
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6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 
2) wysokość nowej zabudowy:  

a) maksymalna - do 12,5 m i do 3 kondygnacji nadziemnych; 

b) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 

3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 1,0; 
4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 25 % powierzchni działki budowlanej 

5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 50 % powierzchni działki budowlanej; 

6) dachy: płaskie lub strome o kącie nachylenia głównych połaci od 20º do 40º ; 
7) pozostałe – wg zapisów ogólnych uchwały. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 

zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) 207UO – dojazd do terenu z drogi: 288KDL; 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 

§71. Karta terenów : 208UO (pow.2,66 ha),  
1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi oświaty (szkoła, biblioteka, obiekty towarzyszące 

infrastrukturze sportowej szkoły); 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 ; 

2) wysokość nowej zabudowy:  
a) maksymalna - do 12,5 m i do 3 kondygnacji nadziemnych; 

b) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 

3) intensywność zabudowy - minimalna – 0,1; maksymalna – 1,0; 
4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 25 % powierzchni działki budowlanej 

5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 15 % powierzchni działki budowlanej; 

6) dachy: płaskie lub strome o kącie nachylenia głównych połaci od 20º do 40º ; 
7) pozostałe - wg ustaleń ogólnych uchwały. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 

zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) 208UO – dojazd do terenu z drogi : 292KDL, 288KDL; 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały 

 

§72. Karta terenów : 209ZP (pow.0,35 ha),  
1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

       1) nakazuje się ogrodzenie terenu z możliwością wymiany istniejącego ogrodzenia; 
    2) pozostałe wg ustaleń ogólnych uchwały. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
1) cmentarz wpisany do rejestru zabytków pod nr A-2400 - utrzymanie i wszelkie prace przy  

zabytku i w otoczeniu zabytku wg przepisów odrębnych;  
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 2) kaplica cmentarna wpisana do rejestru zabytków pod nr A-2368, utrzymanie i wszelkie prace 

przy zabytku i w otoczeniu zabytku wg przepisów odrębnych; 

3) pozostałe wg ustaleń ogólnych uchwały. 
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych – wg ustaleń ogólnych. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: wg przepisów   

odrębnych z zastrzeżeniem zapisów § 14;. 
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakazu 

zabudowy: wg ustaleń ogólnych uchwały.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) zasady obsługi komunikacyjnej:  
a)209ZP – dojazd do terenu z drogi : 286KDL; 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
 

 

§73. Karta terenów 210ZP (pow. 0,04ha), 211ZP(pow.0,03ha), 212ZP(pow. 0,009ha), 213ZP (0,05ha), 
214ZP(pow.0,05ha), 215ZP(pow.0,05ha),216ZP(pow.0,04ha), 217ZP(pow.0,02ha), 218ZP 

(pow.0,02ha), 219ZP(pow.0,04ha), 220ZP(0,06ha), 221ZP(pow.0,05ha), 222ZP(pow.0,23ha), 

223ZP(pow.0,41ha), 224ZP(pow.0,88), 225ZP(pow.0,02ha),  226ZP(pow.0,05ha), 

227ZP(0,30ha), 228ZP(pow.0,03ha),  229ZP(0,31ha),  230ZP(pow. 0,03ha),  
231ZP(pow.0,02ha), 232ZP(pow.0,03ha), 233ZP(0,03ha), 234ZP(pow.0,03ha), 

235ZP(pow.0,03ha), 236ZP(pow.0,03ha), 237ZP(pow.0,03ha), 238ZP(pow.0,73ha), 

239ZP(pow.0,15ha), 240ZP(pow. 0,28 ha), 241ZP(pow.0,25ha), 242ZP(pow.0,10ha), 243ZP 
(pow.1,15ha), 244ZP (pow. 3,03ha), 245ZP (pow. 8,34ha), 246ZP (pow. 6,51ha), 394ZP 

(pow.0,008ha),395ZP (pow.0,012ha), 396ZP (pow.0,16 ha),  

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) tereny stanowią przestrzeń publiczną; 

2) obowiązuje zakaz trwałego grodzenia terenów  i wyłączania ich z przestrzeni publicznej; 
3) dopuszcza się realizację ogrodzeń urządzeń technicznych; 

4) pozostałe wg ustaleń ogólnych uchwały 

3.  Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej: wg ustaleń ogólnych 

uchwały. 
6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych 

uchwały. 

1) wprowadza się zakaz zabudowy terenów obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych 
robót budowlanych za wyjątkiem: 

a) zewnętrznych sieci uzbrojenia i urządzeń infrastruktury technicznej, 

b) obiektów małej architektury,  
c) ścieżek pieszych,  

d) ścieżek rowerowych; 

e) urządzeń rekreacyjno-sportowych; 

2) zieleń na terenach 222ZP, 223ZP i 227ZP należy kształtować w formie parku, a ciągi piesze na  
tych terenach – w formie oświetlonych alejek (oświetlenie parkowe). 

3) pozostałe - wg ustaleń ogólnych uchwały. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - zgodnie z 
ustaleniami ogólnymi planu. 

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

1) zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) 210ZP -  dojazd do terenu z drogi: 286KDL; 
b) 211ZP - dojazd do terenu z drogi: 304KDD,306KDD; 
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c) 212ZP - dojazd do terenu z drogi: 306KDD; 

d) 213ZP - dojazd do terenu z drogi: 306KDD; 

e) 214ZP - dojazd do terenu z drogi: 306KDD, 290KDL; 
f) 215ZP - dojazd do terenu z drogi: 362KDPj; 

g) 216ZP - dojazd do terenu z drogi: 311KDD; 

h) 217ZP - dojazd do terenu z drogi: 315KDD, 317KDD; 
i) 218ZP - dojazd do terenu z drogi: 315KDD, 364KDPj; 

j) 219ZP - dojazd do terenu z drogi: 315KDD, 288KDL; 

k) 220ZP - dojazd do terenu z drogi: 320DDD, 321DKK; 

l) 221ZP - dojazd do terenu z drogi: 322KDD, 288KDL; 
m) 222ZP - dojazd do terenu z drogi: 326KDD, 372KDPj; 

n) 223ZP - dojazd do terenu z drogi: 328KDD, 372KDPj; 

o) 224ZP - dojazd do terenu z drogi: 328KDD, 292KDL; 
p) 225ZP  - dojazd do terenu z drogi: 337KDD; 

q) 226ZP - dojazd do terenu z drogi: 331KDD; 

r) 227ZP - dojazd do terenu z drogi: 332KDD, 286KDL; 
s) 228ZP - dojazd do terenu z drogi: 334KDD, 336KDD; 

t) 229ZP - dojazd do terenu z drogi: 338KDD,341KDD; 

u) 230ZP - dojazd do terenu z drogi: 338KDD, 343KDD; 

v) 231ZP - dojazd do terenu z drogi: 343KDD,345KDD; 
w) 232ZP  - dojazd do terenu z drogi: 401KDL; 

x) 233ZP  - dojazd do terenu z drogi: 340KDD, 401KDL; 

y) 234ZP - dojazd do terenu z drogi: 352KDD, 401KDL; 
z) 235ZP - dojazd do terenu z drogi: 352KDD; 

aa)  236ZP - dojazd do terenu z drogi:348KDD, 401KDL; 

bb)  237ZP - dojazd do terenu z drogi: 352KDD, 401KDL; 

cc) 238ZP - dojazd do terenu z drogi: 298KDD, 287KDD, 299KDD; 
dd)  239ZP - dojazd do terenu z drogi: 299KDD,300KDD,287KDL; 

ee) 240ZP - dojazd do terenu z drogi: 300KDD,287KDL,290KDL, 301KDD; 

ff)  241ZP - dojazd do terenu z drogi: 288KDL; 
gg) 242ZP - dojazd do terenu z drogi: 352KDD; 

hh) 243ZP - dojazd do terenu z drogi: 353KDD, 341KDD; 

ii) 244ZP – obsługa komunikacyjna do terenu z ulicy Sielskiej; 
jj) 245ZP- dojazd do terenu z drogi: 299KDD,354KDPj; 

kk) 246ZP- dojazd do terenu z drogi: 351KDD, 353KDD, 354KDPj; 

ll) 394ZP – dojazd do terenu z drogi: 290KDL; 

mm) 395ZP - dojazd do terenu z drogi: 288KDL; 
nn) 396ZP - dojazd do terenu z drogi: 290KDL; 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z ustaleniami ogólnymi planu. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
 

§74. Karta terenów : 247ZI (pow.0,18 ha), 248ZI (pow.0,50), 249ZI (pow. 0,24ha), 

250ZI(pow.0,06ha), 251ZI(pow.0,18ha), 252ZI(pow.0,16ha), 253ZI(pow.0,31ha), 
254ZI(pow.0,02ha), 255ZI(pow.0,02ha), 256ZI(pow.0,08ha), 405ZI (pow. 0,0073 ha), 408ZI 

(pow. 0,05ha) 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń izolacyjna. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) tereny stanowią przestrzeń publiczną; 

2) obowiązuje zakaz trwałego grodzenia terenów  i wyłączania ich z przestrzeni publicznej 
(poza terenami 247 ZI i 248ZI) 

3) tereny 247 ZI i 248ZI mogą być rozliczane jako powierzchnia biologicznie czynna: 

a) 247 ZI – dla terenu 190U lub 163MN16; 

b) 248ZI – dla terenu 190U lub 164MN16 
4) dopuszcza się realizację ogrodzeń urządzeń technicznych; 
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5) pozostałe wg ustaleń ogólnych uchwały 

3.  Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 
ogólnych uchwały. 

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej: wg ustaleń ogólnych 

uchwały. 
6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych 

uchwały. 

1) wprowadza się zakaz zabudowy terenów obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych 

robót budowlanych za wyjątkiem: 
a) zewnętrznych sieci uzbrojenia i urządzeń infrastruktury technicznej, 

b) obiektów małej architektury,  

c) ścieżek pieszych,  
d) ścieżek rowerowych; 

e) urządzeń rekreacyjno-sportowych,  

f) przystanku autobusowego na terenie 245ZI. 
2) pozostałe - wg ustaleń ogólnych uchwały. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - zgodnie z 

ustaleniami ogólnymi planu. 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) 247ZI – dojazd do terenu przez tereny przyległe 190U; 

b) 248ZI – dojazd do terenu przez tereny przyległe 190U oraz bezpośrednio z 286KDL; 
c) 249ZI – dojazd do terenu z drogi: 407KDD; 

d) 250ZI – dojazd do terenu z drogi: 286KDL, 364KDPj; 

e) 251ZI – dojazd do terenu z drogi: 286KDL, 364KDPj; 

f) 252ZI – dojazd do terenu z drogi: 286KDL; 
g) 253ZI – dojazd do terenu z drogi: 286KDL; 

h) 254ZI – dojazd do terenu z drogi: 286KDL; 

i) 255ZI – dojazd do terenu z drogi: 286KDL; 
j) 256ZI – dojazd do terenu z drogi: 340KDD,371KDPj; 

k) 405ZI - dojazd do terenu z drogi: 403KDW wiaduktem nad terenem 284KK. 

l) 408ZI - dojazd do terenu z drogi: 407KDD. 
2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z ustaleniami ogólnymi planu. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 

§75. Karta terenów : 257ZN(pow. 1,89ha), 258ZN (pow. 13,43ha), 259ZN(pow. 29,44ha), 
260ZN(pow. 0,34ha), 397ZN (pow. 0,003ha),  

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń naturalna krajobrazowa  - dolina „Torfowisko Dajtki”; 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) teren należy utrzymać w stenie naturalnym jako teren podmokłych łąk i nieużytków, z siecią 

kanałów i rowów melioracyjnych pokryty kępami drzew i krzewów; 
2) zakaz wprowadzania zmian w zagospodarowaniu terenu oraz zmian stosunków wodnych; 

3) tereny stanowią przestrzeń publiczną; 

4) obowiązuje zakaz trwałego grodzenia terenów i wyłączania ich z przestrzeni publicznej; 

5) pozostałe wg ustaleń ogólnych uchwały 
3.  Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 
5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej: wg ustaleń ogólnych 

uchwały. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych 

uchwały. 
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1) wprowadza się zakaz zabudowy terenów obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych 

robót budowlanych za wyjątkiem: 

a) pomostów drewnianych zlokalizowanych nad terenami podmokłymi umożliwiającymi 
przejście się na drugą stronę doliny (nie więcej niż 4 pomosty na całym terenie); 

b) dopuszcza się realizację ścieżek pieszych o naturalnej nawierzchni, których realizacja nie 

wymaga wycinki drzew ani krzewów; 
2) zakaz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych i obszarów wodno-bagnistych 

3) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu. 

4) pozostałe - wg ustaleń ogólnych uchwały. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - zgodnie z 
ustaleniami ogólnymi planu. 

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

1) zasady obsługi komunikacyjnej:  
a) 257ZN – niezbędna obsługa komunikacyjna przez teren 262 ZL i 244ZP; 

b) 258ZN - dojazd do terenu z: 354KDPj oraz przez tereny przyległe 245ZP; 

c) 259ZN - dojazd do terenu z: 354KDPj; 
d) 260ZN - dojazd do terenu z : 354KDPj; 

e) 397ZN - dojazd do terenu z drogi: 294KDD; 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z ustaleniami ogólnymi planu. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
 

§76. Karta terenów :  261ZN(pow.8,80ha),  

1. Przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń nieurządzona 

2) przeznaczenie dopuszczalne: rekreacja. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) tereny stanowią przestrzeń publiczną; 
2) obowiązuje zakaz trwałego grodzenia części terenów i wyłączania ich z przestrzeni publicznej; 

3) dopuszcza się realizację ogrodzeń urządzeń technicznych; 

4) pozostałe wg ustaleń ogólnych uchwały 
3.  Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 
5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej: wg ustaleń ogólnych 

uchwały. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych 

uchwały. 
1) wprowadza się zakaz zabudowy terenów obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych 

robót budowlanych za wyjątkiem: 

a) dopuszcza się realizację ścieżek pieszych oraz rowerowych, których realizacja nie wymaga 
wycinki drzew; 

b)  dopuszcza się lokalizację przejścia pod torami w kierunku Kortowa w sąsiedztwie drogi 353 

KDD; 
2) pozostałe - wg ustaleń ogólnych uchwały. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - zgodnie z 

ustaleniami ogólnymi planu. 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) 261ZN -  dojazd do terenu z drogi: 354KDPj; 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z ustaleniami ogólnymi planu. 
9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 

§77. Karta terenów : 262ZL (pow.2,91ha), 263ZL(pow.6,99ha), 264ZL(pow.10,18ha), 

269ZL(pow.6,44ha), 270ZL(pow.34,42ha),  
1. Przeznaczenie terenu: 
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1) przeznaczenie podstawowe: las 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) tereny stanowią przestrzeń publiczną; 
2) obowiązuje zakaz trwałego grodzenia części terenów i wyłączania ich z przestrzeni publicznej; 

3) dopuszcza się realizację ogrodzeń urządzeń technicznych; 

4) pozostałe wg ustaleń ogólnych uchwały 
3.  Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej: wg ustaleń ogólnych 
uchwały. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych 

uchwały. 
1) wprowadza się zakaz zabudowy terenów obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych 

robót budowlanych za wyjątkiem: 

a) zewnętrznych sieci uzbrojenia i urządzeń infrastruktury technicznej, 
b) obiektów małej architektury,  

c) ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, których realizacja nie wymaga wycinki drzew, 

d) urządzeń rekreacyjno-sportowych,  

2) pozostałe - wg ustaleń ogólnych uchwały. 
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - zgodnie z 

ustaleniami ogólnymi planu. 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) 262ZL – dostęp do terenu z: ul. Sielskiej (poza granicami planu); 

b) 263ZL – dostęp do terenu z: ul. Rolnej (poza granicami planu) oraz 294KDD, 298KDD; 

c) 264ZL – dostęp do terenu z drogi: 288KDL, 354KDPJ; 
d) 269ZL – dostęp do terenu poprzez teren przyległy 261ZN; 

e) 270ZL – dostęp do terenu z: 354KDPj przez teren 260ZN; 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z ustaleniami ogólnymi planu. 
9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 

§78. Karta terenów : 271WS (pow. 0,17ha), 272WS (pow. 0,67ha), 273WS (pow. 0,44ha) 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: powierzchniowe wody śródlądowe. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) nakaz utrzymania istniejącego stawu na terenie 275WS, który może być rozliczany jako 
powierzchnia biologicznie czynna dla terenu 164MN16 lub 190U ); 

2) tereny 272WS i 273WS stanowią przestrzeń publiczną; 

3) obowiązuje zakaz trwałego grodzenia terenów 272WS i 273WS  lub ich części i wyłączania 
ich z przestrzeni publicznej; 

4) nakaz utrzymania roślinności wodnej i przywodnej 

5) pozostałe wg ustaleń ogólnych uchwały 
3.  Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej: wg ustaleń ogólnych 
uchwały. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:  
1) wprowadza się zakaz zabudowy terenów obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych 

robót budowlanych  

2) pozostałe wg ustaleń ogólnych uchwały. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - zgodnie z 

ustaleniami ogólnymi planu. 
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
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1) zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) 271WS - dostęp do terenu poprzez teren przyległy 248ZI; 

b) 272WS - dostęp do terenu poprzez tereny przyległe 257ZN, 258ZN, 259ZN; 
c) 273WS - dostęp do terenu poprzez tereny przyległe 246ZP, 261ZN; 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z ustaleniami ogólnymi planu. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
 

 

§79. Karta terenów : 274E (pow.0,03ha), 275E (pow.0,02ha), 276E(pow.0,01ha), 277E(pow.0,02ha), 

278E(pow. 0,01ha), 279E(pow.0,01ha), 280E (pow.0,01ha), 281E(pow.0,02ha),  
1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: infrastruktura techniczna – elektroenergetyka. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: wg ustaleń ogólnych uchwały 
3.  Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 
5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej: wg ustaleń ogólnych 

uchwały. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:  
1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 pkt. 4; 
2) wysokość nowej zabudowy: 

a) maksymalna -  do 1 kondygnacji nadziemnej; 

b) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 
3) intensywność zabudowy - minimalna – nie ustala się, maksymalna – 1,0; 

4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 100 % powierzchni działki budowlanej 

5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 0 % powierzchni działki budowlanej; 

6) dachy: nie ustala się; 
7) pozostałe - wg ustaleń ogólnych uchwały. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - zgodnie z 

ustaleniami ogólnymi planu. 
8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

1) zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) 274E – dojazd do terenu z drogi:304KDD; 
b) 275E – dojazd do terenu z drogi:316KDD, 288KDL; 

c) 276E – dojazd do terenu z drogi: 329KDD; 

d) 277E – dojazd do terenu z drogi: 332KDD; 

e) 278E – dojazd do terenu z drogi: 320KDD; 
f) 279E – dojazd do terenu z drogi: 292KDL; 

g) 280E – dojazd do terenu z drogi: 401KDL; 

h) 281E – dojazd do terenu z drogi: 343KDD; 
2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z ustaleniami ogólnymi planu. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 
§80. Karta terenów : 282G (pow.0,02ha), 283G(pow.0,04ha) 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: infrastruktura techniczna – gazownictwo. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: wg ustaleń ogólnych uchwały 
3.  Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 
5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej: wg ustaleń ogólnych 

uchwały. 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu:  
1) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami § 9 pkt. 4; 
2) wysokość nowej zabudowy:  
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a) maksymalna - do 1 kondygnacji nadziemnej; 

b) z zastrzeżeniem zapisów § 14; 

3) intensywność zabudowy - minimalna – nie ustala się, maksymalna – 1,0; 
4) wskaźnik powierzchni zabudowanej – max. 100 % powierzchni działki budowlanej 

5) powierzchnia biologicznie czynna  - min. 0 % powierzchni działki budowlanej; 

6) dachy: nie ustala się; 
7) pozostałe - wg ustaleń ogólnych uchwały. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - zgodnie z 

ustaleniami ogólnymi planu. 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) zasady obsługi komunikacyjnej:  

a) 282G - dojazd do terenu z drogi: 330KDD; 

b) 283G - dojazd do terenu z terenu przyległego 246ZP; 
2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z ustaleniami ogólnymi planu. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 
§81. Karta terenów : 284KK(pow.1,4ha) 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: teren kolejowy, linia kolejowa; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: przystanek kolejowy. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) adaptuje się istniejący wiadukt nad torami; 

2) dopuszcza się możliwość realizacji przystanku kolejowego wraz  z niezbędną infrastrukturą (w 
tym peronami, schodami terenowymi, oraz zadaszeniami); 

3) pozostałe wg ustaleń ogólnych uchwały oraz przepisów odrębnych. 

3.  Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 
ogólnych uchwały. 

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej: wg ustaleń ogólnych 

uchwały. 
6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych 

uchwały. 

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - wg ustaleń 
ogólnych uchwały. 

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

1) zasady obsługi komunikacyjnej:  

a)  284KK – dojazd do terenu z drogi 403KDW; 
2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z ustaleniami ogólnymi planu. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 
 

§82. Karta terenów : 285KDZ(pow.8,9 ha) 

1. Przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna zbiorcza,; 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu : 

1) przekrój dwujezdniowy o czterech pasach ruchu 2x2 z pasem rozdzielającym; 
2) należy zachować możliwość prowadzenia ruchu pieszego i rowerowego; 

3) dopuszcza się rozbudowę skrzyżowania z ul. Lotniczą w celu budowy zjazdu na teren 

zlokalizowany pomiędzy ulicami nowa i starą ul. Sielską oraz budowę zjazdu na teren 187U , 
oraz zjazdu dla terenu 191U zgodnie z rysunkiem planu; 

4) dopuszcza się realizacją sieci uzbrojenia i urządzeń infrastruktury technicznej; 

5) forma oświetlenia – drogowe; 

6) dopuszcza się realizacje zatok i wiat przystankowych; 
7) pozostałe wg ustaleń ogólnych uchwały oraz przepisów odrębnych. 
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8) pozostałe wg ustaleń ogólnych uchwały oraz przepisów odrębnych. 

3.  Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 
ogólnych uchwały. 

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej: wg ustaleń ogólnych 

uchwały. 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 

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

wg ustaleń ogólnych uchwały. 
8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 

 
§83. Karta terenów : 286KDL(pow.2,26 ha), 287KDL(pow.1,91 ha), 288KDL(pow.2,02ha), 

289KDL(pow.0,09 ha),  290KDL(pow.1,43ha),291KDL(pow. 0,68ha), 292KDL(pow.1,69 ha), 

293KDL (pow. 0,063 ha), 297KDL (pow. 0,71 ha), 401 KDL (pow.0,94 ha) 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: pasy drogowe dróg publicznych, lokalnych 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) przekrój jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu; 

2) należy zachować możliwość prowadzenia ruchu pieszego; 

3) dopuszcza się realizacją sieci uzbrojenia i urządzeń infrastruktury technicznej; 
4) forma oświetlenia – drogowe; 

5) dopuszcza się realizacje zatok i wiat przystankowych 

6) pozostałe wg ustaleń ogólnych uchwały oraz przepisów odrębnych. 

3.  Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej: wg ustaleń ogólnych 
uchwały. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 
7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

wg ustaleń ogólnych uchwały. 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 
 

 

§84. Karta terenów : 294KDD (pow. 0,24 ha),  295KDD (pow. 0,09 ha), 296KDD(pow.0,07ha), 
298KDD (pow. 0,25 ha), 299 KDD (pow. 0,62 ha) , 300 KDD (pow. 0,38ha), 301 KDD (0,13ha), 

302KDD (pow.0,09ha), 303KDD (pow.0,22ha), 304KDD(pow.0,82ha), 305KDD(pow. 0,14ha), 

306KDD (pow. 0,40 ha),307KDD (pow.0,17ha), 308KDD (pow. 0,24ha), 309KDD (pow.0,09 
ha), 310KDD (pow.0,61ha), 311KDD (pow.0,09ha),  

312KDD (pow.0,45ha), 314KDD (pow. 0,19 ha), 315KDD (pow. 0,39 ha), 316KDD (pow. 0,17 

ha), 317KDD (pow.0,29 ha), 318KDD (pow.0,07 ha), 319 KDD (pow. 0,14 ha), 320KDD 

(pow.0,53 ha), 321KDD (pow. 0,25 ha), 322KDD (pow. 0,35 ha), 323KDD (pow. 0,10 ha), 
324KDD (pow. 0,45 ha), 325KDD (pow.0,54 ha), 326KDD (pow. 0,31ha),327KDD (pow. 0, 

24ha), 328KDD (pow.0,34 ha), 329KDD (pow. 0,34 ha), 330KDD (pow. 0,24 ha), 331KDD 

(pow.0,24 ha), 332KDD (pow.0,61 ha), 333KDD (pow. 0,03 ha), 334KDD(pow. 0,15ha), 
335KDD (pow. 0,20ha), 336KDD (pow. 0,17ha),337KDD (pow. 0,32 ha), 338KDD (pow. 0,52 

ha), 339KDD (pow. 0,38 ha), 340KDD (pow. 1,26 ha), 341KDD (pow.1,24ha), 342KDD 

(pow.0,21 ha), 343KDD(pow.0,21 ha), 344KDD (pow.0,06ha), 345KDD (pow. 0,16ha), 346KDD 

(pow. 0,17 ha), 347KDD (pow. 0,15 ha), 348KDD (pow. 0,10 ha), 349KDD (pow. 0,32ha), 
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350KDD (pow. 0,16 ha), 351KDD (pow.0,47ha), 352KDD (pow. 0,64 ha), 353KDD (pow. 0,23 

ha), 355KDD (pow. 0,08 ha), 407KDD (pow. 0,014 ha) 

1. Przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe: pasy drogowe dróg publicznych, dojazdowych.  

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) przekrój jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu; 

2) należy zachować możliwość prowadzenia ruchu pieszego; 

3) dopuszcza się realizacją sieci uzbrojenia i urządzeń infrastruktury technicznej; 

4) forma oświetlenia – drogowe; 
5) pozostałe wg ustaleń ogólnych uchwały oraz przepisów odrębnych. 

3.  Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 
ogólnych uchwały. 

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej: wg ustaleń ogólnych 

uchwały. 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 

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

wg ustaleń ogólnych uchwały. 
8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 

§85. Karta terenów : 313KDW (pow. 0,085 ha),  403KDW (pow. 0,067 ha), 404 KDW (pow.0,046 ha) 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna, 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) teren przeznaczony do prowadzenia drogi w celu prawidłowej obsługi przyległych terenów; 

2) należy zachować możliwość prowadzenia ruchu pieszego; 

3) dopuszcza się realizacją sieci uzbrojenia i urządzeń infrastruktury technicznej; 
4) forma oświetlenia – drogowe; 

5) pozostałe wg ustaleń ogólnych uchwały oraz przepisów odrębnych. 

3.  Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej: wg ustaleń ogólnych 

uchwały. 
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 

7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
wg ustaleń ogólnych uchwały. 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 
§86. Karta terenów : 354KDPj (pow.0,46 ha). 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: ciąg pieszo-jezdny . 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się realizacją sieci uzbrojenia i urządzeń infrastruktury technicznej; 

2) dopuszcza się realizację zatoki parkingowej zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały; 
3) pozostałe wg ustaleń ogólnych uchwały oraz przepisów odrębnych. 

3.  Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 
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5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej: wg ustaleń ogólnych 

uchwały. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - wg ustaleń 
ogólnych uchwały. 

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

wg ustaleń ogólnych uchwały. 
8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 

§87. Karta terenów : 356KDPj (pow. 0,1 ha), 357KDPj (pow. 0,05 ha), 358KDPj (pow. 0,03 ha), 

359KDPj (pow. 0,03ha), 360KDPj (pow. 0,01 ha), 361KDPj (pow. 0,02 ha), 362KDPj (pow. 0,05 
ha), 363KDPj (pow. 0,05 ha), 364KDPj (pow. 0,03 ha), 365KDPj (pow. 0,02 ha), 366KDPj (pow. 

0,12 ha), 367KDPj (pow. 0,09 ha), 368KDPj (pow.0,03 ha), 369KDPj (pow. 0,03 ha), 370KDPj 

(pow. 0,03 ha), 371 KDPj (pow. 0,03 ha), 400 KDPj (pow.0,01ha) 
1. Przeznaczenie terenu: 

2) przeznaczenie podstawowe: ciąg pieszo-jezdny.  

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia i urządzeń infrastruktury technicznej; 

2) forma oświetlenia – drogowe; 

3) pozostałe wg ustaleń ogólnych uchwały oraz przepisów odrębnych. 
3.  Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 
5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej: wg ustaleń ogólnych 

uchwały. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 
7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

wg ustaleń ogólnych uchwały. 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
 

§88. Karta terenów : 372KDPj (pow. 0,43 ha),  

1. Przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe: ciąg pieszo-jezdny.  

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się realizacją sieci uzbrojenia i urządzeń infrastruktury technicznej; 
2) zakazuje się realizacji nowych miejsc parkingowych; 

3) forma oświetlenia – drogowe; 

4) pozostałe wg ustaleń ogólnych uchwały oraz przepisów odrębnych. 
3.  Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

       1) nakazuje się utrzymanie istniejącej zieleni wysokiej   

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 
ogólnych uchwały. 

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej: wg ustaleń ogólnych 

uchwały. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - wg ustaleń 
ogólnych uchwały. 

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

wg ustaleń ogólnych uchwały. 
8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

 

§89. Karta terenów : 373KDPp (pow. 0,04 ha), 374 KDPp (pow. 0,02 ha), 375 KDPp (pow. 0,008 ha), 

376 KDPp (pow. 0,013 ha), 377 KDPp (pow. 0,03 ha), 378 KDPp (pow. 0,04 ha), 379 KDPp 
(pow. 0,013 ha), 380 KDPp (pow. 0,005ha), 381 KDPp (pow. 0,015ha), 382 KDPp (pow. 0,013 
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ha), 383 KDPp (pow. 0,009 ha), 384 KDPp (pow. 0,009 ha), 385 KDPp (pow. 0,01 ha), 386 

KDPp (pow. 0,015 ha), 387 KDPp (pow. 0,006 ha),388 KDPp (pow.0,04ha), 390KDPp (pow. 

0,012 ha), 391KDPp (pow.0,017ha), 392KDPp (pow.0,009ha), 393KDPp (pow.0,019ha),398 
KDPp (pow. 0,02 ha), 399KDPp (pow. 0,05 ha), 402KDPp (pow. 0,01 ha).  

1. Przeznaczenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: ciągi piesze 
2) przeznaczenie dopuszczalne: ciągi pieszo - rowerowe (z możliwością rozdzielenienia pasa 

pieszego od pasa rowerowego) 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) dopuszcza się realizacją sieci uzbrojenia i urządzeń infrastruktury technicznej; 

2) forma oświetlenia – drogowe; 

3) pozostałe wg ustaleń ogólnych uchwały oraz przepisów odrębnych. 
3.  Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: wg ustaleń ogólnych uchwały. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 
5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej: wg ustaleń ogólnych 

uchwały. 

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu - wg ustaleń 

ogólnych uchwały. 
7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 

wg ustaleń ogólnych uchwały. 

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: wg ustaleń ogólnych uchwały. 
      

 

Rozdział 4 

Ustalenia końcowe 
 

§ 90. Zgodnie z art. 15, ust. 2, pkt 12 i art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym ustala się stawkę procentową w wysokości 30%  służącą naliczaniu opłat z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu (opłata nie dotyczy terenów 

będących własnością Gminy Olsztyn). 

§ 91. Prezydent Olsztyna przechowuje i udostępnia do wglądu plan oraz wydaje w jego przedmiocie 
stosowne wypisy i wyrysy. 

§ 92.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna. 

§ 93. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Olsztyna. 


