
 

 

UCHWAŁA NR XV/119/20 

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 7 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 

poz. 235, poz. 730, poz. 1009, poz. 1524, poz. 1696, poz. 1716 i poz. 1815), w związku z uchwałą  

Nr  XXXIV/239/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do spo-

rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny 

Nr 7, Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 

§ 1. Rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 7, według treści załącznika  

Nr 1 do uchwały. 

§ 2. Stwierdza się, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazo-

wiecka, obręb ewidencyjny Nr 7, nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/168/16 Rady Miasta Rawa Ma-

zowiecka z dnia 29 grudnia 2016 r. ze zmianą uchwałą Nr XIV/107/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazo-

wiecka. 

§ 3. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb 

ewidencyjny Nr 7. 

2. Integralną częścią uchwały w sprawie planu miejscowego są rysunki miejscowego planu Nr 1 do 4, bę-

dący załącznikami Nr 2 do 5 do uchwały. 

3. Szczegółowy przebieg granic obszaru objętego miejscowym planem pokrywa się z granicami obrębu 

ewidencyjnego według stanu na dzień podjęcia uchwały Nr XXXIV/239/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z 

dnia 1 września 2017 r. 

4. Obowiązujący zakres rysunków miejscowego planu obejmuje: 

1) tereny określone numeracją i symbolami o znaczeniu: 

a) cyfra pierwsza jest numerem obrębu ewidencyjnego, 

b) cyfra druga jest numerem rysunku planu miejscowego, 
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c) cyfra (liczba) trzecia oznacza numer terenu wyznaczonego rysunkiem planu, 

d) symbol literowy określa kategorię przeznaczenia terenu; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, które są 

granicą obszaru objętego planem miejscowym; 

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

4) punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-

dach zagospodarowania terenu; 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

6) zwymiarowanie linii zabudowy oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 

zasadach zagospodarowania w metrach; 

7) granice obszarów występowania stanowisk archeologicznych; 

8) granice stref ochrony archeologicznej; 

9) oznaczenie obiektu wpisanego do gminnej ewidencji zabytków; 

10) granice pasa ochronnego od napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV. 

5. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu 

opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30% dla terenów, o symbolach: 7.2.13.MNu, 

7.2.14.MN, 7.2.15.MNu, 7.2.16.MNu w zakresie fragmentów niezabudowanych w chwili zatwierdzenia planu. 

6. Dla pozostałych terenów niewymienionych w ust. 5, nie ustala się stawki procentowej służącej naliczaniu 

opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – nie wystąpi wzrost wartości z tytułu sporządzenia nowego 

planu miejscowego. 

7. Z uwagi na uwarunkowania, nie ustala się: 

1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania obszarów przestrzeni publicznej oraz krajobrazów priory-

tetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego woje-

wództwa – takie obszary nie występują; 

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią 

oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – takie tereny i obszary nie występują; 

3) granic obszarów wymagających obowiązkowego przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości. 

§ 4. 1. Pojęcia i określenia użyte w planie, a niezdefiniowane w niniejszym paragrafie, należy rozumieć 

zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa według stanu na dzień podjęcia niniejszej uchwały. 

2. Jeżeli pojęcia i określenia użyte w planie miejscowym, a niezdefiniowane w niniejszym paragrafie, po-

siadają różne definicje w ogólnie obowiązujących przepisach prawa, należy stosować ich znaczenie według 

przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

3. Ilekroć w planie miejscowym jest mowa o: 

1) „obszarze planu” - należy przez to rozumieć nieruchomości lub ich części położone w granicach niniejsze-

go planu miejscowego; 

2) „obszarze urbanistycznym” - należy przez to rozumieć fragment obszaru miasta, którego granice pokrywają 

się z granicami obrębu ewidencyjnego; 

3) „terenach” - należy przez to rozumieć wydzielone liniami rozgraniczającymi w obszarze planu miejscowe-

go, nieruchomości lub ich części, dla których zostały określone planem miejscowym różne przeznaczenia 

lub różne zasady zagospodarowania i które zostały oznaczone w tekście miejscowego planu oraz na rysun-

ku miejscowego planu symbolami cyfrowymi; 

4) „przeznaczeniu” - należy przez to rozumieć określone dla poszczególnych terenów zespoły uprawnień i zo-

bowiązań do podejmowania działań w przestrzeni, służących realizacji określonych celów, wyodrębnione 

według zasad i sposobów korzystania z nieruchomości, oznaczone w tekście planu miejscowego i na rysun-

ku planu miejscowego symbolami literowymi; 
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5) „dopuszczeniu” należy przez to rozumieć uprawnienia do realizacji na działce budowlanej obiektów bu-

dowlanych lub form zagospodarowania wskazanych w zasadach i warunkach zagospodarowania terenu, 

które wykraczają poza ustalone w definicji przeznaczenia terenu określonej w ust. 4 niniejszego paragrafu, 

jako towarzyszących istniejącym lub realizowanym obiektom budowlanym, o funkcjach zgodnych z prze-

znaczeniem ustalonym w rozdziale 2 uchwały, o udziale w powierzchni użytkowej wszystkich budynków 

na działce budowlanej nie przekraczającym 45%, przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu; 

6) „granicach obszaru objętego rysunkiem planu miejscowego” - należy przez to rozumieć te zewnętrzne linie 

rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, przy których wy-

kreślono symbol granicy (określony w legendzie rysunku planu) obszaru objętego rysunkiem planu; 

7) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - należy przez to rozumieć linię, w której może być umieszczona ściana 

budynku bez jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej ulicy lub innych wskazanych rysunkiem 

planu miejscowego elementów zagospodarowania terenu; zakaz ten nie dotyczy elementów architektonicz-

nych takich jak: balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, zadaszenie wejścia, rynna, rura spustowa, podokien-

niki oraz innych detali wystroju architektonicznego, których wysunięcie poza ścianę budynku nie przekra-

cza odległości 1,3 m, chyba, że jest to linia zabudowy ustalona od napowietrznej linii elektroenergetycznej; 

8) „stanie istniejącym” zagospodarowania terenu - należy przez to rozumieć stan zagospodarowania oraz stan 

granic prawnych terenu na dzień uchwalenia niniejszego planu; 

9) „polu widoczności” - należy przez to rozumieć powierzchnię w obrębie skrzyżowania ulic poza jezdniami, 

wolną od przeszkód wyższych niż 0,75 m; 

10) „intensywności zabudowy” – należy przez to rozumieć wskaźnik urbanistyczny (liczbę niemianowaną) 

ustalony planem dla działki budowlanej, a uzyskany z podzielenia powierzchni całkowitej budynków na 

działce budowlanej przez powierzchnię tej działki; 

11) „udziale procentowym powierzchni biologicznie czynnej” - należy przez to rozumieć wskaźnik urbani-

styczny (liczbę niemianowaną) ustalony dla działki budowlanej, uzyskany z podzielenia sumy powierzchni 

urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% po-

wierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną 

wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 oraz wodę powierzchniową, do powierzchni działki 

budowlanej; 

12) „wysokości budynków” określonej w metrach - należy przez to rozumieć wysokość liczoną od poziomu 

terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej bu-

dynku do najwyżej położonego punktu przekrycia; 

13) „zachowaniu obiektów budowlanych lub przyrodniczych” w poszczególnych terenach - należy przez to 

rozumieć: dopuszczalność wykonywania robót budowlanych na istniejących obiektach budowlanych, a na 

istniejących obiektach przyrodniczych wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i odtworzeniowych, przy 

spełnieniu warunków i parametrów zabudowy określonych planem; 

14) „froncie działki” – należy przez to rozumieć odcinek granicy działki budowlanej, który bezpośrednio 

przylega do linii rozgraniczającej drogi określonej ustaleniami planu miejscowego, zapewniającej tej dział-

ce dostęp do drogi publicznej; 

15) „badaniach archeologicznych w formie nadzorów” - należy przez to rozumieć badania polegające na ob-

serwacji robót ziemnych związanych z dokonywaniem zmian charakteru dotychczasowej działalności, spo-

rządzeniu dokumentacji rysunkowej, opisowej i fotograficznej a w przypadku stwierdzenia stanowiska, nie-

zwłocznego poinformowania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

16) „przepisach odrębnych” - należy przez to rozumieć zawarte w ustawach i rozporządzeniach przepisy oraz 

ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikające z uchwał właściwych organów. 

4. Ilekroć w planie miejscowym jest mowa o przeznaczeniu: 

1) „tereny zabudowy mieszkaniowej”, oznaczonym symbolem „M”, należy przez to rozumieć przeznaczenie 

ograniczone do zachowania istniejących oraz realizowania projektowanych budynków mieszkalnych wielo-

rodzinnych i jednorodzinnych z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach tech-
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nicznych i gospodarczych, garażami oraz terenami zieleni, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi i 

obiektami infrastruktury technicznej; 

2) „tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami”, oznaczonym symbolem „Mu”, należy przez to rozumieć 

przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejących oraz realizowania (z niezbędnymi do ich funkcjo-

nowania budynkami o pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garażami oraz terenami zieleni, doj-

ściami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej): 

a) projektowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych, 

b) projektowanych budynków o funkcjach: administracji, kultury, oświaty, służby zdrowia (z wyłączeniem 

szpitali), opieki społecznej i socjalnej (z wyłączeniem domów opieki), obsługi finansowej, handlu (z wy-

łączeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 1000 m2), gastronomii, hotelarstwa, 

poczty i telekomunikacji, usług (z wyłączeniem: warsztatów ślusarskich, magazynów oraz związanych z 

obsługą środków transportu samochodowego, w tym między innymi warsztatów naprawy, stacji diagno-

stycznych, placów manewrowych do nauki jazdy, baz transportu samochodowego, zakładów wulkaniza-

cji, myjni samochodowych i stacji paliw); 

3) „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”, oznaczonym symbolem „MN”, należy przez to rozu-

mieć przeznaczenie służące działaniom ograniczonym do zachowania istniejących oraz realizowania pro-

jektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami 

o pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garażami oraz terenami zieleni, dojściami, dojazdami, 

miejscami postojowymi, obiektami małej architektury i obiektami infrastruktury technicznej; 

4) „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami”, oznaczonym symbolem „MNu”, należy 

przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejących oraz realizowania projektowa-

nych (z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, 

garażami oraz terenami zieleni, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury 

technicznej), przy zachowaniu ograniczeń zawartych w treści niniejszej uchwały: 

a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 

b) budynków o funkcjach usługowych: administracji, kultury, oświaty, służby zdrowia (z wyłączeniem 

szpitali), opieki społecznej i socjalnej (z wyłączeniem domów opieki), obsługi finansowej, handlu (z wy-

łączeniem obiektów handlowych o powierzchni użytkowej powyżej 200 m2), gastronomii, poczty i tele-

komunikacji, usług (z wyłączeniem: warsztatów ślusarskich, magazynów oraz związanych z obsługą 

środków transportu samochodowego, w tym między innymi: warsztatów naprawy, stacji diagnostycz-

nych, placów manewrowych do nauki jazdy, baz transportu samochodowego, zakładów wulkanizacji, 

myjni samochodowych i stacji paliw), wyłącznie jako budynków towarzyszących istniejącemu lub pro-

jektowanemu budynkowi mieszkalnemu lub jako lokalu w budynku mieszkalnym; 

5) „tereny zabudowy usługowej” oznaczonym symbolem „U”, należy przez to rozumieć przeznaczenie ogra-

niczone do utrzymania istniejących oraz realizowania projektowanych budynków o funkcji administracji, 

kultury, oświaty, służby zdrowia (z wyłączeniem szpitali), opieki społecznej i socjalnej (z wyłączeniem 

domów opieki), sportu i rekreacji, obsługi finansowej, handlu (z wyłączeniem obiektów handlowych o po-

wierzchni sprzedaży powyżej 1000 m2), gastronomii, turystyki, hotelarstwa oraz usług z niezbędnymi do 

ich funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garażami oraz po-

wierzchniami biologicznie czynnymi, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruk-

tury technicznej; 

6) „tereny zabudowy kultu religijnego”, oznaczonym symbolem „UOS”, należy przez to rozumieć przezna-

czenie ograniczone do zachowania istniejących oraz realizowania projektowanych budynków kultu religij-

nego (w tym między innymi: budynków o funkcji sakralnej i kościelnej), z niezbędnymi do ich funkcjono-

wania budynkami o pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garażami oraz powierzchniami biolo-

gicznie czynnymi, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej; 

7) „tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów”, oznaczonym symbolem „P”, należy przez to ro-

zumieć przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejących oraz realizowania projektowanych budyn-

ków o funkcji produkcyjnej (z wyłączeniem produkcji: energii elektrycznej powyżej 100kW, zwierzęcej 

oraz roślinnej), usług produkcyjnych, obiektów obsługi komunikacji samochodowej, warsztatów remonto-

wych, placów manewrowych do nauki jazdy, składów, magazynów, baz budowlanych, z niezbędnymi do 
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ich funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach administracyjnych, technicznych i gospodarczych, ga-

rażami oraz terenami zieleni, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury 

technicznej; 

8) „tereny ogrodów działkowych”, oznaczonej symbolem „ZD”, należy przez to rozumieć funkcję służącą 

działaniom ograniczonym do utrzymania istniejących oraz realizacji projektowanych terenów rodzinnych 

ogrodów działkowych, z niezbędnymi do ich funkcjonowania świetlicami, altanami, terenami zieleni, doj-

ściami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej; 

9) „tereny rolnicze”, oznaczonym symbolem „R”, należy przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do 

gospodarowania rolniczego na niektórych gruntach rolnych w tym: na gruntach ornych i pod sadami, na 

trwałych użytkach zielonych, w ogrodach, pod osłonami, łącznie z zabudową zagrodową, drogami dojaz-

dowymi do gruntów rolnych, zadrzewieniami, obiektami melioracji wodnych szczegółowych, przeciwpo-

wodziowymi i przeciwpożarowymi; 

10) „tereny rolnicze - ogrody”, oznaczonym symbolem „RO”, należy przez to rozumieć przeznaczenie ogra-

niczone do gospodarowania ogrodniczego lub sadowniczego; 

11) „tereny obsługi komunikacji samochodowej”, oznaczonym symbolem „KS”, należy przez to rozumieć 

przeznaczenie ograniczone do utrzymania istniejących oraz realizowania projektowanych budynków i 

urządzeń: bazy transportu samochodowego, warsztatów naprawy środków transportu, stacji paliw, myjni 

samochodowych i placów manewrowych do nauki jazdy, z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami 

o pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garażami oraz terenami zieleni, dojściami, dojazdami, 

miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej; 

12) „tereny komunikacji - parking ogólnodostępny”, oznaczonym symbolem „KSp”, należy przez to rozu-

mieć przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejących oraz realizowania projektowanych stanowisk 

do parkowania dla samochodów z niezbędnymi do ich funkcjonowania powierzchniami biologicznie czyn-

nymi, dojściami, dojazdami i obiektami infrastruktury technicznej; 

13) „tereny dróg publicznych - droga ekspresowa”, oznaczonym symbolem „KD-E”, należy przez to rozu-

mieć przeznaczenie ograniczone do utrzymania istniejących oraz realizacji projektowanych dróg klasy eks-

presowa, o pasie drogowym określonym liniami rozgraniczającymi; 

14) „tereny dróg publicznych - droga zbiorcza (ulica)”, oznaczonym symbolem „KD-Z”, należy przez to ro-

zumieć przeznaczenie służące działaniom ograniczonym do zachowania istniejących oraz realizacji projek-

towanych dróg klasy - zbiorcza o pasie drogowym określonym liniami rozgraniczającymi; 

15) „tereny dróg publicznych - droga lokalna (ulica)”, oznaczonym symbolem „KD-L”, należy przez to ro-

zumieć przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejących oraz realizacji projektowanych dróg klasy - 

lokalna, o pasie drogowym określonym liniami rozgraniczającymi; 

16) „tereny dróg publicznych - droga dojazdowa (ulica)”, oznaczonym symbolem „KD-D”, należy przez to 

rozumieć przeznaczenie służące działaniom ograniczonym do zachowania istniejących oraz realizacji pro-

jektowanych dróg klasy - dojazdowa, o pasie drogowym określonym liniami rozgraniczającymi; 

17) „tereny dróg wewnętrznych”, oznaczonym symbolem „KDW”, należy przez to rozumieć przeznaczenie 

ograniczone do zachowania istniejących oraz realizacji projektowanych dojazdów i dojść oraz dojazdów 

gospodarczych wewnętrznego zagospodarowania terenów budownictwa i terenów rolnych, zapewniających 

dostępność komunikacyjną działek budowlanych i nieruchomości rolnych do systemu ulic (dróg) publicz-

nych; 

18) „tereny komunikacji – publiczny ciąg pieszy”, oznaczonym symbolem „KX”, należy przez to rozumieć 

przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejących oraz realizacji projektowanych ciągów pieszych w 

terenach zabudowanych i zurbanizowanych; 

19) „tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka”, oznaczonym symbolem „EE”, należy przez to ro-

zumieć przeznaczenie ograniczone do utrzymania istniejących oraz realizacji projektowanych obiektów bu-

dowlanych służących doprowadzeniu energii elektrycznej z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynka-

mi o pomieszczeniach socjalnych, technicznych i gospodarczych oraz dojściami, dojazdami, miejscami po-

stojowymi i obiektami infrastruktury technicznej. 
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Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady i warunki  

kształtowania zagospodarowania 

§ 5. Na obszarze objętym miejscowym planem ustala się ogólne zasady zagospodarowania oraz zasady 

identyfikacji ustaleń rysunków planu miejscowego: 

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania należy identyfikować 

w oparciu o ustalenia zawarte w przepisach od § 6 do § 9 niniejszej uchwały, a w przypadku braku takich 

ustaleń w oparciu o: 

a) punkty identyfikacyjne określone na rysunku planu, 

b) trwałe naniesienia lub granice własności – jako linie (punkty) pokrywające się z tymi elementami rysun-

ku planu; 

2) w sytuacji wyczerpania warunków określonych w pkt 1 niniejszego paragrafu, linie rozgraniczające tereny 

o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania należy identyfikować w oparciu o miary graficzne 

z rysunku planu; 

3) linie zabudowy – określono na rysunku planu punktami identyfikacyjnymi, lub zwymiarowaniem oraz wa-

runkami zawartymi w tekście planu; 

4) odcinek linii zabudowy określony na rysunku planu jednym punktem identyfikacyjnym jest linią równole-

głą do osi pasa drogowego; 

5) odcinek linii zabudowy określony na rysunku planu dwoma punktami identyfikacyjnymi jest linią prostą 

przechodzącą przez te punkty; 

6) w sytuacji, gdy dla danego terenu (fragmentu terenu) nie określono linii zabudowy, należy przez to rozu-

mieć, że linia pokrywa się z linią rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospoda-

rowania, przy zachowaniu przepisów odrębnych; 

7) dopuszcza się zachowanie budynków, które nie spełniają warunku linii zabudowy, ale bez prawa rozbudo-

wy w kierunku przylegającej drogi, pod warunkiem zachowania pozostałych ustaleń planu; 

8) dopuszcza się zachowanie budynków, które są usytuowane całym obrysem zewnętrznych murów pomiędzy 

linią zabudowy a linią rozgraniczającą ulicy, ale bez prawa rozbudowy i nadbudowy; 

9) w pasie terenu określonym linią zabudowy i linią rozgraniczającą ulicy obowiązuje zakaz realizacji tym-

czasowych obiektów budowlanych; 

10) w terenach, na których przeznaczenie umożliwia realizację budynków, dopuszczalne jest sytuowanie bu-

dynków zwróconych ścianą bez okien i drzwi, bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub zbliżenie 

na odległość do 1,5 m od granicy z działką budowlaną, przy zachowaniu przepisów dotyczących dostępu do 

pomieszczeń naturalnego oświetlenia, zapewnienia w pomieszczeniach czasu nasłonecznienia, zachowania 

bezpieczeństwa pożarowego oraz przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu; 

11) ustala się zasady realizacji sieci infrastruktury technicznej (podziemnej i nadziemnej) wszystkich mediów: 

a) w terenach przeznaczonych pod zabudowę oraz w ramach pasów drogowych dróg, dojść i dojazdów na 

wszystkich odcinkach określonych ustaleniami miejscowego planu, przy zachowaniu możliwości zabu-

dowy działek budowlanych ustalonych niniejszym planem oraz przepisów odrębnych, 

b) w osiach istniejących sieci, 

c) w innych terenach przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu; 

12) ograniczenia zagospodarowania terenów, zawarte w uchwale nie dotyczą inwestycji z zakresu łączności 

publicznej, przy zachowaniu możliwości zabudowy i zagospodarowania terenu określonego niniejszym 

planem miejscowym oraz zachowania przepisów odrębnych. 

§ 6. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 7, wyznacza się tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-

dach zagospodarowania określone na rysunku Nr 1 planu liniami rozgraniczającymi oraz symbolem cyfrowym 

i literowym. 
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2. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.1.1.KD-E: 

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych – droga ekspresowa; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) fragment pasa drogowego drogi ekspresowej S8 w obrębie węzła „Rawa Południe”, 

b) droga dwujezdniowa z jezdniami o dwóch pasach ruchu, 

c) droga z ekranami ochrony akustycznej, 

d) szerokość terenu pasa drogowego objętego planem od 28 m do 48 m, z uwzględnieniem przebiegu linii 

rozgraniczających według rysunku planu. 

3. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.1.2.KD-Z: 

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica zbiorcza; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 

b) szerokość pasa drogowego od 17 m do 28 m, z uwzględnieniem przebiegu linii rozgraniczających w ist-

niejących granicach własności według rysunku planu, 

c) jezdnia o nawierzchni twardej. 

4. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.1.3.KD-L: 

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica lokalna; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 

b) szerokość pasa drogowego od 20 m do 50 m, z uwzględnieniem przebiegu linii rozgraniczających w ist-

niejących granicach własności według rysunku planu, 

c) jezdnia o nawierzchni twardej, 

d) fragment terenu (według rysunku planu) położony jest w obszarze występowania stanowiska archeolo-

gicznego, realizacja robót ziemnych, związanych z dokonywaniem zmian charakteru dotychczasowej 

działalności na stanowisku archeologicznym regulują przepisy odrębne, 

e) fragment terenu (według rysunku planu) położony jest w strefie ochrony archeologicznej, w przypadku 

robót ziemnych, związanych z dokonywaniem zmian charakteru dotychczasowej działalności na terenie 

strefy, nakazuje się przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru. 

5. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.1.4.KD-D: 

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 

b) szerokość pasa drogowego od 11 m do 18 m, z uwzględnieniem trójkątnego poszerzenia pasa drogowego 

w obrębie skrzyżowania z drogą o symbolu 7.1.2.KD-Z, o długości boków równoległych do osi jezdni, 

minimum 10,0 m oraz przebiegu linii rozgraniczających w istniejących granicach własności, 

c) jezdnia o nawierzchni twardej, 

d) fragment terenu (według rysunku planu) położony jest w strefie ochrony archeologicznej, w przypadku 

robót ziemnych, związanych z dokonywaniem zmian charakteru dotychczasowej działalności na terenie 

strefy, nakazuje się przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru. 
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6. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.1.5.KD-D: 

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 

b) szerokość pasa drogowego od 8 m do 26 m, z uwzględnieniem trójkątnego poszerzenia pasa drogowego 

w obrębie skrzyżowań oraz przebiegu linii rozgraniczających w istniejących granicach własności, 

c) jezdnia o nawierzchni twardej, 

d) istniejąca stacja transformatorowa z odcinkiem napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV do za-

chowania. 

7. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.1.6.KD-D: 

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 

b) szerokość pasa drogowego od 11 m do 26 m, z uwzględnieniem przebiegu linii rozgraniczających w ist-

niejących granicach własności, 

c) istniejący rów melioracyjny do zachowania, 

d) jezdnia o nawierzchni twardej. 

8. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.1.7.Mu: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- dopuszcza się realizację lokalu usługowego w budynku mieszkalnym o udziale powierzchni użytko-

wej do 30%, 

- udział powierzchni użytkowej budynku usługowego w powierzchni użytkowej wszystkich budynków 

na działce budowlanej do 40%, 

- budynki mieszkalne wielorodzinne o wysokości do 24 m, za wyjątkiem działki ewidencyjnej  

nr 144/14 i działki 144/15, dla której obowiązuje wysokość budynków mieszkalnych do 13 m, 

- budynki mieszkalne jednorodzinne o wysokości do 13 m, 

- wysokość budynków usługowych do 10 m, 

- wysokość pozostałych budynków do 6 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 12 m, 

- główne połacie dachowe budynku mieszkalnego o nachyleniu od 2% do 100%, 

- połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 3% do 80%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 60%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,3 do 2, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
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- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie  

z przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, co 

najmniej 5% działki budowlanej, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, co 

najmniej 10% działki budowlanej, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, co najmniej 25%, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, co najmniej 30%, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko, z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury 

współczesnej: 

- na fragmencie terenu, położonym w obszarze występowania stanowiska archeologicznego, realizacja 

robót ziemnych, związanych z dokonywaniem zmian charakteru dotychczasowej działalności na sta-

nowisku archeologicznym regulują przepisy odrębne, 

- na fragmencie terenu, położonym w strefie ochrony archeologicznej, w przypadku robót ziemnych, 

związanych z dokonywaniem zmian charakteru dotychczasowej działalności na terenie strefy, nakazu-

je się przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewniają istniejące ulice przylegające do terenu 

oraz dojazdy, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną lub dojazd, na warunkach przepisów odręb-

nych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych: 

- minimum jedno stanowisko na mieszkanie, 

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej, 

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie, 

- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe, 

- dla pozostałych obiektów usługowych – dwa stanowiska na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni 

użytkowej, 

f) obowiązuje wyznaczenie miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę par-

kingową w ilości: 

- 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 6 do 15, 

- 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 16 do 40, 

- 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 41 do 100, 
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- 4% liczby stanowisk jeżeli liczba przekracza 100, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: 

- dopuszcza się realizację obiektów tymczasowych niezwiązanych trwale z gruntem, niezbędnych do 

dotychczasowego sposobu użytkowania terenu, w sytuacji, gdy ustalenia niniejszego planu ustalają 

inne przeznaczenie terenu niż dotychczasowe użytkowanie, 

- istniejące budynki o funkcjach niezgodnych z przeznaczeniem określonym planem, mogą być użyt-

kowane w sposób dotychczasowy z prawem do bieżącej konserwacji, 

- termin tymczasowego zagospodarowania upływa z dniem, w którym decyzja o pozwoleniu na budo-

wę, związana z realizacją przedsięwzięcia zgodnego z przeznaczeniem terenu określonym niniejszym 

planem stała się ostateczna, 

i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- wydzielone fragmenty nieruchomości jako odrębne działki budowlane winny spełniać wymogi zago-

spodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu, 

- działki budowlane o wielkości minimum 250 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi publicz-

nej lub dojazdu minimum 10 m,  

- nowe granice działki budowlanej winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa 

drogowego przyległej ulicy lub dojazdu oraz być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic 

działek ewidencyjnych, 

- działki gruntu, niespełniające powyższych warunków mogą być wydzielane wyłącznie jako części 

uzupełniające innych nieruchomości w celu utworzenia działki budowlanej, 

- fragment działki przeznaczony w ramach działki budowlanej pod dojazd, winien posiadać szerokość 

minimum 5 m (ustalenie dotyczy odpowiednio wydzielanych dojazdów do nieruchomości pozostają-

cych po wydzieleniu działki lub działek budowlanych), 

- przy wydzielaniu działek przeznaczonych pod drogi lub dojazdy należy zachować trójkątne poszerze-

nie pasa drogowego w obrębie skrzyżowania, o długości boków równoległych do osi jezdni dla dróg 

dojazdowych i lokalnych, minimum 5,0 m, 

- działki gruntu dla realizacji stacji transformatorowych winny spełniać warunki wymiarów minimum  

6 m x 5 m dla stacji transformatorowej wnętrzowej oraz bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, 

j) przy przeprowadzeniu scaleń i podziałów nieruchomości obowiązują warunki określone w lit. „i”. 
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9. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.1.8.MNu: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- budynki mieszkalne jednorodzinne o wysokości do 11 m, 

- wysokość budynków usługowych do 10 m, 

- wysokość pozostałych budynków do 6 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 12 m, 

- główne połacie dachowe budynku mieszkalnego o nachyleniu od 20% do 100%, 

- przy zastosowaniu lukarn wyklucza się początek zadaszenia lukarny w kalenicy dachu, 

- zadaszenie lukarny symetryczne, 

- połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 3% do 80%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,2 do 0,8, 

- istniejący kanał deszczowy do zachowania, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 15% działki budowlanej, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko, z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewniają istniejące ulice przylegające do terenu, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną na warunkach przepisów odrębnych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych: 

- minimum jedno stanowisko na mieszkanie, 

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej, 

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie, 

- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe, 
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- dla pozostałych obiektów usługowych – dwa stanowiska na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni 

użytkowej, 

f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości 1 stanowisko na każde rozpoczęte 600 m2 powierzchni użytkowej obiektu lub lokalu 

użytkowego, jeżeli łączna liczba stanowisk na działce budowlanej przekracza 6, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- istniejące działki ewidencyjne stanowią odrębne działki budowlane, 

- działki budowlane o wielkości minimum 500 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi publicz-

nej minimum 12 m, 

- nowe granice nieruchomości winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa dro-

gowego przyległej ulicy lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek ewiden-

cyjnych, 

- dopuszcza się podział istniejących działek budowlanych wyłącznie w celu poprawy warunków zago-

spodarowania na sąsiedniej działce budowlanej (uzupełnienia działki sąsiedniej) przy zachowaniu po-

zostałych ustaleń planu, 

- fragmenty działki budowlanej po odjęciu uzupełnienia działki sąsiedniej, winny spełniać wymogi za-

gospodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu i ustalonych planem parametrów, 

j) przy przeprowadzeniu scaleń i podziałów nieruchomości obowiązują warunki określone w lit. „i”. 

10. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz  ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenów o symbolach: 7.1.9.MNu i 7.1.10.MNu: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- budynki mieszkalne jednorodzinne o wysokości do 11 m, 

- wysokość budynków usługowych do 10 m, 

- wysokość pozostałych budynków do 6 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 12 m; 
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- główne połacie dachowe budynku mieszkalnego o nachyleniu od 20% do 100%, 

- przy zastosowaniu lukarn wyklucza się początek zadaszenia lukarny w kalenicy dachu, 

- zadaszenie lukarny symetryczne, 

- połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 3% do 80%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,2 do 0,8, 

- w terenie o symbolu 7.1.10.MNu istniejący rów melioracyjny do zachowania z nieprzekraczalną linią 

zabudowy od krawędzi rowu w odległości 1,5 m, 

a) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 15% działki budowlanej, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 

b) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

c) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewniają istniejące ulice przylegające do terenu, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną na warunkach przepisów odrębnych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

d) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych: 

- minimum jedno stanowisko na mieszkanie, 

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej, 

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie, 

- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe, 

- dla pozostałych obiektów usługowych – dwa stanowiska na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni 

użytkowej, 

e) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości 1 stanowisko na każde rozpoczęte 600 m2 powierzchni użytkowej obiektu lub lokalu 

użytkowego jeżeli łączna liczba stanowisk na działce budowlanej przekracza 6, 

f) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 
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- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

g) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

h) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- istniejące działki ewidencyjne stanowią odrębne działki budowlane, 

- działki budowlane o wielkości minimum 500 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi publicz-

nej minimum 12 m, 

- nowe granice nieruchomości winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa dro-

gowego przyległej ulicy lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek ewiden-

cyjnych, 

- dopuszcza się podział istniejących działek budowlanych wyłącznie w celu poprawy warunków zago-

spodarowania na sąsiedniej działce budowlanej (uzupełnienia działki sąsiedniej) przy zachowaniu po-

zostałych ustaleń planu, 

- fragmenty działki budowlanej po odjęciu uzupełnienia działki sąsiedniej, winny spełniać wymogi za-

gospodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu i ustalonych planem parametrów, 

i) przy przeprowadzeniu scaleń i podziałów nieruchomości obowiązują warunki określone w lit. „i”. 

11. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz  ograniczenia w użytkowaniu dla 

teren o symbolu 7.1.11.MNu: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- budynki mieszkalne jednorodzinne o wysokości do 11 m, 

- wysokość budynków usługowych do 10 m, 

- wysokość pozostałych budynków do 6 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 12 m, 

- główne połacie dachowe budynku mieszkalnego o nachyleniu od 3% do 100%, 

- połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 3% do 80%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,2 do 0,8, 

- istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do zachowania, 

- ustala się pas ochronny od napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV o szerokości 7,5 m licząc 

od osi linii w obydwie strony, w którym obowiązuje zakaz realizacji nowych budynków, istniejące 

budynki do zachowania pod warunkiem spełnienia wymogów bezpieczeństwa, dopuszczalna realiza-

cja obiektów budowlanych nie będących budynkami na warunkach ustalonych przepisami odrębnymi, 
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- w sytuacji likwidacji linii lub przebudowy linii na podziemną, warunek dotyczący pasa ochronnego od 

napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV przestaje obowiązywać, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 15% działki budowlanej, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewniają istniejące ulice przylegające do terenu, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną na warunkach przepisów odrębnych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych: 

- minimum jedno stanowisko na mieszkanie, 

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej, 

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie, 

- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe, 

- dla pozostałych obiektów usługowych – dwa stanowiska na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni 

użytkowej, 

f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości 1 stanowisko na każde rozpoczęte 600 m2 powierzchni użytkowej obiektu lub lokalu 

użytkowego, jeżeli łączna liczba stanowisk na działce budowlanej przekracza 6, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 
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h) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- istniejące działki ewidencyjne stanowią odrębne działki budowlane, 

- działki budowlane o wielkości minimum 500 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi publicz-

nej minimum 12 m, 

- nowe granice nieruchomości winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa dro-

gowego przyległej ulicy lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek ewiden-

cyjnych, 

- dopuszcza się podział istniejących działek budowlanych wyłącznie w celu poprawy warunków zago-

spodarowania na sąsiedniej działce budowlanej (uzupełnienia działki sąsiedniej) przy zachowaniu po-

zostałych ustaleń planu, 

- fragmenty działki budowlanej po odjęciu uzupełnienia działki sąsiedniej, winny spełniać wymogi za-

gospodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu i ustalonych planem parametrów, 

j) przy przeprowadzeniu scaleń i podziałów nieruchomości obowiązują warunki określone w lit. „i”. 

12. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenów o symbolach 7.1.12.MN i 7.1.13.MN: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- budynki mieszkalne jednorodzinne o wysokości do 11 m, 

- wysokość pozostałych budynków do 6 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 12 m, 

- główne połacie dachowe budynku mieszkalnego o nachyleniu od 20% do 100%, 

- przy zastosowaniu lukarn wyklucza się początek zadaszenia lukarny w kalenicy dachu, 

- zadaszenie lukarny symetryczne, 

- połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 3% do 80%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,2 do 0,8, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 30% działki budowlanej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 
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c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewniają istniejące ulice przylegające do terenu, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną na warunkach przepisów odrębnych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych: 

- minimum jedno stanowisko na mieszkanie, 

- dla lokali użytkowych, jedno stanowisko na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej,  

f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości 1 stanowisko na każde rozpoczęte 600 m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowe-

go, jeżeli łączna liczba stanowisk na działce budowlanej przekracza 6, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- istniejące działki ewidencyjne stanowią odrębne działki budowlane, 

- działki budowlane o wielkości minimum 400 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi publicz-

nej minimum 15 m, 

- nowe granice nieruchomości winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa dro-

gowego przyległej ulicy lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek ewiden-

cyjnych, 

- dopuszcza się podział istniejących działek budowlanych wyłącznie w celu poprawy warunków zago-

spodarowania na sąsiedniej działce budowlanej (uzupełnienia działki sąsiedniej) przy zachowaniu po-

zostałych ustaleń planu, 

- fragmenty działki budowlanej po odjęciu uzupełnienia działki sąsiedniej, winny spełniać wymogi za-

gospodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu i ustalonych planem parametrów. 

13. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.1.14.MN: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
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2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- budynki mieszkalne jednorodzinne o wysokości do 10 m, 

- wysokość pozostałych budynków do 6 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 10 m, 

- główne połacie dachowe budynku mieszkalnego o nachyleniu od 20% do 100%, 

- przy zastosowaniu lukarn wyklucza się początek zadaszenia lukarny w kalenicy dachu, 

- zadaszenie lukarny symetryczne, 

- połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 3% do 80%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,2 do 1,0, 

- istniejący rów melioracyjny do zachowania z nieprzekraczalną linią zabudowy od krawędzi rowu w 

odległości 1,5 m, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 30% działki budowlanej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewniają istniejące ulice przylegające do terenu 

oraz dojazdy, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną lub dojazd, na warunkach przepisów odręb-

nych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych: 

- minimum jedno stanowisko na mieszkanie, 

- dla lokali użytkowych, jedno stanowisko na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej,  

f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości 1 stanowisko na każde rozpoczęte 600 m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowe-

go jeżeli łączna liczba stanowisk na działce budowlanej przekracza 6, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 18 – Poz. 1572



- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: 

- dopuszcza się realizację obiektów tymczasowych niezwiązanych trwale z gruntem, niezbędnych do 

dotychczasowego sposobu użytkowania terenu w sytuacji, gdy ustalenia niniejszego planu ustalają in-

ne przeznaczenie terenu niż dotychczasowe użytkowanie, 

- istniejące budynki o funkcjach niezgodnych z przeznaczeniem określonym planem, mogą być użyt-

kowane w sposób dotychczasowy z prawem do bieżącej konserwacji, 

- termin tymczasowego zagospodarowania upływa z dniem, w którym decyzja o pozwoleniu na budo-

wę, związana z realizacją przedsięwzięcia zgodnego z przeznaczeniem terenu określonym niniejszym 

planem stała się ostateczna, 

i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- wydzielone fragmenty nieruchomości jako odrębne działki budowlane winny spełniać wymogi zago-

spodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu, 

- działki budowlane o wielkości minimum 700 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi publicz-

nej lub dojazdu minimum 18 m, 

- nowe granice nieruchomości winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa dro-

gowego przyległej ulicy (dojazd) lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek 

ewidencyjnych, 

- działki gruntu, niespełniające powyższych warunków mogą być wydzielane wyłącznie jako części 

uzupełniające innych nieruchomości w celu utworzenia działki budowlanej, 

- fragment działki przeznaczony w ramach działki budowlanej pod dojazd, winien posiadać szerokość 

minimum 6 m (ustalenie dotyczy odpowiednio wydzielanych dojazdów do nieruchomości pozostają-

cych po wydzieleniu działki lub działek budowlanych), 

- przy wydzielaniu działek przeznaczonych pod dojazdy należy zachować trójkątne poszerzenie pasa 

drogowego w obrębie skrzyżowania, o długości boków równoległych do osi jezdni, minimum 3,0 m, 

j) przy przeprowadzeniu scaleń i podziałów nieruchomości obowiązują warunki określone w lit. „i”. 

14. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.1.15.U: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- istniejące budynki mieszkalne do zachowania lub przekształcenia funkcji na zgodną z kategorią prze-

znaczenia terenu, 
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- wysokość budynków do 13 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 15 m, 

- główne połacie dachowe budynków o nachyleniu od 0,5% do 50%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 80%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,05 do 1,5, 

- w ramach terenu, przy jego zachodniej granicy, dopuszcza się zachowanie ogólnodostępnego przejścia 

o szerokości minimum 1,5 m, 

- dopuszcza się realizację publicznego placu rekreacyjnego, 

- istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do zachowania, 

- ustala się pas ochronny od napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV o szerokości 7,5 m licząc 

od osi linii w obydwie strony, w którym obowiązuje zakaz realizacji nowych budynków, istniejące 

budynki do zachowania pod warunkiem spełnienia wymogów bezpieczeństwa, dopuszczalna realiza-

cja obiektów budowlanych nie będących budynkami na warunkach ustalonych przepisami odrębnymi, 

- w sytuacji likwidacji linii lub przebudowy linii na podziemną, warunek dotyczący pasa ochronnego od 

napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV przestaje obowiązywać, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 5% działki budowlanej, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewniają istniejące ulice przylegające do terenu 

oraz dojazdy, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną lub dojazd, na warunkach przepisów odręb-

nych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych: 

- minimum jedno stanowisko na mieszkanie, 

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej, 

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie, 

- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe, 

- dla obiektów administracyjnych i obsługi finansowej 5 stanowisk na każde 100 m2 powierzchni użyt-

kowej, 
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- dla pozostałych obiektów usługowych – dwa stanowiska na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni 

użytkowej, 

f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości: 

- 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 6 do 15, 

- 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 16 do 40, 

- 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 41 do 100, 

- 4% liczby stanowisk jeżeli liczba przekracza 100, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: 

- dopuszcza się realizację obiektów tymczasowych niezwiązanych trwale z gruntem, niezbędnych do 

dotychczasowego sposobu użytkowania terenu w sytuacji, gdy ustalenia niniejszego planu ustalają in-

ne przeznaczenie terenu niż dotychczasowe użytkowanie, 

- istniejące budynki o funkcjach niezgodnych z przeznaczeniem określonym planem, mogą być użyt-

kowane w sposób dotychczasowy z prawem do bieżącej konserwacji, 

- termin tymczasowego zagospodarowania upływa z dniem, w którym decyzja o pozwoleniu na budo-

wę, związana z realizacją przedsięwzięcia zgodnego z przeznaczeniem terenu określonym niniejszym 

planem stała się ostateczna, 

i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- wydzielone fragmenty nieruchomości jako odrębne działki budowlane winny spełniać wymogi zago-

spodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu, 

- działki budowlane o wielkości minimum 800 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi publicz-

nej lub dojazdu minimum 10 m, 

- nowe granice nieruchomości winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa dro-

gowego przyległej ulicy (dojazd) lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek 

ewidencyjnych, 

- działki gruntu, niespełniające powyższych warunków mogą być wydzielane wyłącznie jako części 

uzupełniające innych nieruchomości w celu utworzenia działki budowlanej, 

- fragment działki przeznaczony w ramach działki budowlanej pod dojazd, winien posiadać szerokość 

minimum 8 m (ustalenie dotyczy odpowiednio wydzielanych dojazdów do nieruchomości pozostają-

cych po wydzieleniu działki lub działek budowlanych), 
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- przy wydzielaniu działek przeznaczonych pod dojazdy należy zachować trójkątne poszerzenie pasa 

drogowego w obrębie skrzyżowania, o długości boków równoległych do osi jezdni, minimum 3,0 m, 

j) przy przeprowadzeniu scaleń i podziałów nieruchomości obowiązują warunki określone w lit. „i”. 

15. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.1.16.U: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- dopuszcza się realizację lokalu mieszkalnego w budynku usługowym o udziale powierzchni użytko-

wej do 30%, 

- wysokość budynków do 9 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 12 m, 

- główne połacie dachowe budynków o nachyleniu od 20% do 80%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 80%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,5 do 2,0, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 5% działki budowlanej, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działki budowlanej zapewniają istniejące ulice przylegające do terenu, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną na warunkach przepisów odrębnych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych: 

- minimum jedno stanowisko na mieszkanie, 

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej, 

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie, 

- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe, 

- dla obiektów administracyjnych i obsługi finansowej 5 stanowisk na każde 100 m2 powierzchni użyt-

kowej, 
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- dla pozostałych obiektów usługowych – dwa stanowiska na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni 

użytkowej, 

f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości: 

- 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 6 do 15, 

- 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 16 do 40, 

- 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 41 do 100, 

- 4% liczby stanowisk jeżeli liczba przekracza 100, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- wydzielone fragmenty nieruchomości jako odrębne działki budowlane winny spełniać wymogi zago-

spodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu, 

- działki budowlane o wielkości minimum 500 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi publicz-

nej minimum 12 m, 

- nowe granice nieruchomości winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa dro-

gowego przyległej ulicy (dojazd) lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek 

ewidencyjnych, 

- działki gruntu, niespełniające powyższych warunków mogą być wydzielane wyłącznie jako części 

uzupełniające innych nieruchomości w celu utworzenia działki budowlanej, 

- fragment działki przeznaczony w ramach działki budowlanej pod dojazd, winien posiadać szerokość 

minimum 8 m (ustalenie dotyczy odpowiednio wydzielanych dojazdów do nieruchomości pozostają-

cych po wydzieleniu działki lub działek budowlanych), 

- przy wydzielaniu działek przeznaczonych pod dojazdy należy zachować trójkątne poszerzenie pasa 

drogowego w obrębie skrzyżowania, o długości boków równoległych do osi jezdni, minimum 5,0 m, 

j) przy przeprowadzeniu scaleń i podziałów nieruchomości obowiązują warunki określone w lit. „i”. 

16. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.1.17.U: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
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a) zasady zabudowy: 

- dopuszcza się realizację lokali mieszkalnych w budynku usługowym o udziale procentowym po-

wierzchni użytkowej do 45%, 

- wysokość budynków do 13 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 12 m, 

- główne połacie dachowe budynków o nachyleniu od 0,5% do 50%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,5 do 2,0, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 5% działki budowlanej, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działki budowlanej zapewnia istniejąca ulica przylegająca do terenu lub 

dojazd, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną lub dojazd, na warunkach przepisów odręb-

nych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych: 

- minimum jedno stanowisko na mieszkanie, 

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej, 

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie, 

- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe, 

- dla obiektów administracyjnych i obsługi finansowej 5 stanowisk na każde 100 m2 powierzchni użyt-

kowej, 

- dla pozostałych obiektów usługowych – dwa stanowiska na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni 

użytkowej, 

f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości: 

- 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 6 do 15, 

- 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 16 do 40, 
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- 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 41 do 100, 

- 4% liczby stanowisk jeżeli liczba przekracza 100, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- istniejąca działka ewidencyjna stanowi odrębną działkę budowlaną, 

- dopuszcza się podział istniejącej działki budowlanej wyłącznie w celu poprawy warunków zagospoda-

rowania na sąsiedniej działce budowlanej (uzupełnienia działki sąsiedniej) przy zachowaniu pozosta-

łych ustaleń planu, 

- działki budowlane o wielkości minimum 400 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi publicz-

nej minimum 15 m, 

- nowe granice nieruchomości winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa dro-

gowego przyległej ulicy lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek ewiden-

cyjnych, 

- fragmenty działki budowlanej po odjęciu uzupełnienia działki sąsiedniej, winny spełniać wymogi za-

gospodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu i ustalonych planem parametrów. 

17. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenów o symbolach 7.1.18.U i 7.1.20.U: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- dopuszcza się realizację lokali mieszkalnych w budynku usługowym o udziale procentowym po-

wierzchni użytkowej do 45%, 

- istniejące budynki produkcyjne i magazynowe do zachowania lub zmiany funkcji na zgodną z katego-

rią przeznaczenia terenu, 

- wysokość budynków do 13 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 12 m, 

- główne połacie dachowe budynków o nachyleniu od 0,5% do 50%, 
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- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,5 do 1,5, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 5% działki budowlanej, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działki budowlanej zapewnia istniejąca ulica przylegająca do terenu, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną na warunkach przepisów odrębnych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych: 

- minimum jedno stanowisko na mieszkanie, 

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej, 

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie, 

- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe, 

- dla obiektów administracyjnych i obsługi finansowej 5 stanowisk na każde 100 m2 powierzchni użyt-

kowej, 

- dla pozostałych obiektów usługowych – dwa stanowiska na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni 

użytkowej, 

f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości: 

- 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 6 do 15, 

- 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 16 do 40, 

- 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 41 do 100, 

- 4% liczby stanowisk jeżeli liczba przekracza 100, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 
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- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- wydzielone fragmenty nieruchomości jako odrębne działki budowlane winny spełniać wymogi zago-

spodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu, 

- działki budowlane o wielkości minimum 1000 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi pu-

blicznej lub dojazdu minimum 12 m, 

- działki gruntu, niespełniające powyższych warunków mogą być wydzielane wyłącznie jako części 

uzupełniające innych nieruchomości w celu utworzenia działki budowlanej, 

- fragment działki przeznaczony w ramach działki budowlanej pod dojazd, winien posiadać szerokość 

minimum 6 m (ustalenie dotyczy odpowiednio wydzielanych dojazdów do nieruchomości pozostają-

cych po wydzieleniu działki lub działek budowlanych), 

- przy wydzielaniu działek przeznaczonych pod dojazdy należy zachować trójkątne poszerzenie pasa 

drogowego w obrębie skrzyżowania z drogą publiczną, o długości boków równoległych do osi jezdni, 

minimum 3,0 m, 

- nowe granice nieruchomości winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa dro-

gowego przyległej ulicy lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek ewiden-

cyjnych, 

j) przy przeprowadzeniu scaleń i podziałów nieruchomości obowiązują warunki określone w lit. „i”. 

18. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.1.19.U: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- dopuszcza się realizację lokali mieszkalnych w budynku usługowym o udziale procentowym po-

wierzchni użytkowej do 25%, 

- wysokość budynków do 9 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 12 m, 

- główne połacie dachowe budynków o nachyleniu od 0,5% do 50%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,5 do 2,0, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 
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- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 5% działki budowlanej, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 

c) na fragmencie terenu, położonym w strefie ochrony archeologicznej, w przypadku robót ziemnych, 

związanych z dokonywaniem zmian charakteru dotychczasowej działalności na terenie strefy, nakazuje 

się przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działki budowlanej zapewniają istniejące ulice przylegające do terenu, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną na warunkach przepisów odrębnych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych: 

- minimum jedno stanowisko na mieszkanie, 

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej, 

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie, 

- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe, 

- dla obiektów administracyjnych i obsługi finansowej 5 stanowisk na każde 100 m2 powierzchni użyt-

kowej, 

- dla pozostałych obiektów usługowych – dwa stanowiska na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni 

użytkowej, 

f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości: 

- 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 6 do 15, 

- 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 16 do 40, 

- 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 41 do 100, 

- 4% liczby stanowisk jeżeli liczba przekracza 100, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 
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- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- wydzielone fragmenty nieruchomości jako odrębne działki budowlane winny spełniać wymogi zago-

spodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu, 

- działki budowlane o wielkości minimum 300 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi publicz-

nej minimum 12 m, 

- nowe granice nieruchomości winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa dro-

gowego przyległej drogi lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek ewiden-

cyjnych, 

j) przy przeprowadzeniu scaleń i podziałów nieruchomości obowiązują warunki określone w lit. „i”. 

19. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.1.21.KSp: 

1) przeznaczenie: tereny komunikacji - parking ogólnodostępny; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) liczba stanowisk do parkowania dla samochodów osobowych minimum 50, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 20% działki budowlanej, 

c) dopuszcza się realizację budynku usługowego o funkcji handlu i gastronomii, o parametrach: 

- wysokość budynku do 6 m, 

- główne połacie dachowe budynków o nachyleniu od 0,5% do 50%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 10%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,05 do 0,1, 

d) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń 

zgodnych z przeznaczeniem terenu, 

- teren nie podlega ochronie przed hałasem w myśl przepisów szczególnych, 

- istniejący staw do zachowania, 

e) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

f) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostęp do drogi publicznej z przylegających ulic, 

- dopuszcza się realizację zjazdu z ul. Słodowej na działkę budowlaną w terenie o symbolu 7.1.8.MNu, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 
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- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

i) teren stanowi jedną działkę budowlaną. 

20. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.1.22.MNu: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- budynki mieszkalne jednorodzinne o wysokości do 11 m, 

- wysokość budynków usługowych do 10 m, 

- wysokość pozostałych budynków do 6 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 12 m, 

- główne połacie dachowe budynku mieszkalnego o nachyleniu od 20% do 100%, 

- przy zastosowaniu lukarn wyklucza się początek zadaszenia lukarny w kalenicy dachu, 

- zadaszenie lukarny symetryczne, 

- połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 3% do 80%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,2 do 0,8, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 15% działki budowlanej, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewnia istniejąca ulica przylegająca do terenu, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną na warunkach przepisów odrębnych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych: 

- minimum jedno stanowisko na mieszkanie, 
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- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej, 

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie, 

- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe, 

- dla pozostałych obiektów usługowych – dwa stanowiska na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni 

użytkowej, 

f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości 1 stanowisko na każde rozpoczęte 600 m2 powierzchni użytkowej obiektu lub lokalu 

użytkowego jeżeli łączna liczba stanowisk na działce budowlanej przekracza 6, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- istniejące działki ewidencyjne stanowią odrębne działki budowlane, 

- dopuszcza się podział istniejących działek budowlanych wyłącznie w celu poprawy warunków zago-

spodarowania na sąsiedniej działce budowlanej (uzupełnienia działki sąsiedniej) przy zachowaniu po-

zostałych ustaleń planu, 

- działki budowlane o wielkości minimum 400 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi publicz-

nej minimum 8 m, 

- nowe granice nieruchomości winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa dro-

gowego przyległej ulicy lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek ewiden-

cyjnych, 

- fragmenty działki budowlanej po odjęciu uzupełnienia działki sąsiedniej, winny spełniać wymogi za-

gospodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu i ustalonych planem parametrów. 

21. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.1.23.P: 

1) przeznaczenie: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 
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- dopuszcza się w ramach zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, realizację budynków o funk-

cji usługowej lub lokali usługowych w budynkach o funkcji składów i magazynów, o udziale po-

wierzchni użytkowej wszystkich budynków w obrębie działki budowlanej do 20%, z wyłączeniem 

funkcji handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2, 

- budynki o wysokości do 15 m, 

- połacie dachowe o nachyleniu od 2% do 100%, 

- dopuszcza się stosowanie przekryć powłokowych o profilach łukowych, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 80%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,4 do 2,5, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń 

zgodnych z przeznaczeniem terenu, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 5% działki budowlanej, 

- obowiązuje zachowanie jakości środowiska na granicy działki budowlanej, do której inwestor posiada 

tytuł prawny, odpowiednich dla przeznaczenia terenu określonego dla działek sąsiednich, 

- teren nie podlega ochronie przed hałasem w myśl przepisów odrębnych, 

- obowiązuje zakaz budowy zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szcze-

gólności zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumie-

niu przepisów odrębnych, 

- zakaz przedsięwzięć z zakresu zbiórki odpadów, 

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewnia istniejąca ulica przylegająca do terenu, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną na warunkach przepisów odrębnych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych: 

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej, 

- dla obiektów produkcyjnych - jedno stanowisko na każdych 4 zatrudnionych w okresie 8 godzin, 

f) obowiązuje wyznaczenie miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę par-

kingową w ilości: 

- 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 6 do 15, 

- 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi więcej niż 16, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 
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- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

i) istniejąca działka ewidencyjna stanowi odrębną działkę budowlaną. 

22. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.1.24.U: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- wysokość budynków do 13 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 12 m, 

- główne połacie dachowe budynków o nachyleniu od 0,5% do 50%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,5 do 2,0, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 5% działki budowlanej, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

- teren nie podlega ochronie przed hałasem w myśl przepisów odrębnych, 

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działki budowlanej zapewniają istniejące ulice przylegające do terenu, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną na warunkach przepisów odrębnych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych: 

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej, 

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie, 

- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe, 
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- dla obiektów administracyjnych i obsługi finansowej 5 stanowisk na każde 100 m2 powierzchni użyt-

kowej, 

- dla pozostałych obiektów usługowych – dwa stanowiska na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni 

użytkowej, 

f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości: 

- 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 6 do 15, 

- 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 16 do 40, 

- 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 41 do 100, 

- 4% liczby stanowisk jeżeli liczba przekracza 100, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do zachowania, 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

i) teren stanowi odrębną działkę budowlaną. 

23. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.1.25.U: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- istniejące budynki magazynowe do zachowania lub zmiany funkcji na zgodną z kategorią przeznacze-

nia terenu, 

- istniejące budynki związane z handlem opałem do zachowania przy zachowaniu przepisów szczegól-

nych lub do zmiany funkcji na zgodną z przeznaczeniem terenu, 

- wysokość budynków do 9 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 12 m, 

- główne połacie dachowe budynków o nachyleniu od 0,5% do 80%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 80%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,5 do 2,0, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
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- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 5% działki budowlanej, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

- teren nie podlega ochronie przed hałasem w myśl przepisów odrębnych, 

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działki budowlanej zapewniają istniejące ulice przylegające do terenu, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną na warunkach przepisów odrębnych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych: 

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej, 

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie, 

- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe, 

- dla obiektów administracyjnych i obsługi finansowej 5 stanowisk na każde 100 m2 powierzchni użyt-

kowej, 

- dla pozostałych obiektów usługowych – dwa stanowiska na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni 

użytkowej, 

f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości: 

- 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 6 do 15, 

- 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 16 do 40, 

- 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 41 do 100, 

- 4% liczby stanowisk jeżeli liczba przekracza 100, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 
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- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- istniejące działki ewidencyjne stanowią odrębne działki budowlane, 

- dopuszcza się podział istniejących działek budowlanych wyłącznie w celu poprawy warunków zago-

spodarowania na sąsiedniej działce budowlanej (uzupełnienia działki sąsiedniej) przy zachowaniu po-

zostałych ustaleń planu, 

- działki budowlane o wielkości minimum 600 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi publicz-

nej minimum 20 m, 

- nowe granice nieruchomości winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa dro-

gowego przyległej ulicy lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek ewiden-

cyjnych, 

- fragmenty działki budowlanej po odjęciu uzupełnienia działki sąsiedniej, winny spełniać wymogi za-

gospodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu i ustalonych planem parametrów. 

24. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.1.26.EE: 

1) przeznaczenie: tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) istniejąca stacja transformatorowa budynkowa do zachowania, 

b) wysokość budynku stacji do 5 m, 

c) połacie dachowe budynków stacji o nachyleniu od 0,5% do 3%, 

d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 50%, 

e) wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,1 do 0,5, 

f) udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 5% działki budowlanej, 

g) teren stanowi jedną działkę budowlaną urządzeń elektroenergetycznych. 

25. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.1.27.EE: 

1) przeznaczenie: tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) istniejąca stacja transformatorowa budynkowa do zachowania, 

b) wysokość budynku stacji do 5 m, 

c) połacie dachowe budynków stacji o nachyleniu od 0,5% do 3%, 

d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 50%, 

e) wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,1 do 0,5, 

f) udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 5% działki budowlanej, 

g) teren stanowi jedną działkę budowlaną urządzeń elektroenergetycznych. 
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§ 7. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 7, wyznacza się tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-

dach zagospodarowania określone na rysunku Nr 2 planu liniami rozgraniczającymi oraz symbolem cyfrowym 

i literowym. 

2. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.2.1.KD-L: 

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica lokalna; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 

b) szerokość pasa drogowego od 18 m do 20 m, z uwzględnieniem przebiegu linii rozgraniczających w ist-

niejących granicach własności według rysunku planu, 

c) jezdnia o nawierzchni twardej, 

d) fragment terenu (według rysunku planu) położony jest w strefie ochrony archeologicznej, w przypadku 

robót ziemnych, związanych z dokonywaniem zmian charakteru dotychczasowej działalności na terenie 

strefy, nakazuje się przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru. 

3. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.2.2.KD-L: 

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica lokalna; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 

b) szerokość pasa drogowego od 11 m do 18 m, z uwzględnieniem przebiegu linii rozgraniczających w ist-

niejących granicach własności według rysunku planu, 

c) jezdnia o nawierzchni twardej, 

d) fragment terenu (według rysunku planu) położony jest w strefie ochrony archeologicznej, w przypadku 

robót ziemnych, związanych z dokonywaniem zmian charakteru dotychczasowej działalności na terenie 

strefy, nakazuje się przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru. 

4. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.2.3.KD-D: 

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 

b) szerokość pasa drogowego 10 m, z uwzględnieniem trójkątnych poszerzeń pasa drogowego w obrębie 

skrzyżowań, o długości boków równoległych do osi jezdni 5 m, 

c) szerokość placu do zawracania 20 m, 

d) jezdnia o nawierzchni twardej. 

5. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.2.4.KD-D: 

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 

b) szerokość pasa drogowego od 10 m do 12 m, z uwzględnieniem przebiegu linii rozgraniczających w ist-

niejących granicach własności według rysunku planu, 

c) jezdnia o nawierzchni twardej. 
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6. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.2.5.KD-D: 

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 

b) szerokość pasa drogowego 10 m, z uwzględnieniem przebiegu linii rozgraniczających w istniejących 

granicach własności według rysunku planu, 

c) jezdnia o nawierzchni twardej. 

7. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.2.7.KD-D: 

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 

b) szerokość pasa drogowego 14 m, z uwzględnieniem przebiegu linii rozgraniczających w istniejących 

granicach własności według rysunku planu, 

c) jezdnia o nawierzchni twardej. 

8. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.2.8.KD-D: 

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 

b) szerokość pasa drogowego 14 m, z uwzględnieniem przebiegu linii rozgraniczających w istniejących 

granicach własności według rysunku planu, 

c) szerokość placu do zawracania 26 m, z uwzględnieniem przebiegu linii rozgraniczających w istniejących 

granicach własności według rysunku planu, 

d) jezdnia o nawierzchni twardej. 

9. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.2.10.KX: 

1) przeznaczenie: tereny komunikacji – publiczny ciąg pieszy; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) ciąg pieszy o nawierzchni twardej, 

b) szerokość pasa drogowego 5 m, z uwzględnieniem przebiegu linii rozgraniczających w istniejących gra-

nicach własności według rysunku planu. 

10. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz  ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenów o symbolach: 7.2.12.MNu, 7.2.13.MNu, 7.2.15.MNu i 7.2.16.MNu: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- budynki mieszkalne jednorodzinne o wysokości do 11 m, 

- wysokość budynków usługowych do 10 m, 

- wysokość pozostałych budynków do 6 m, 
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- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 12 m, 

- główne połacie dachowe budynku mieszkalnego o nachyleniu od 20% do 100%, 

- przy zastosowaniu lukarn wyklucza się początek zadaszenia lukarny w kalenicy dachu, 

- zadaszenie lukarny symetryczne, 

- połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 3% do 80%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,2 do 0,8, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 15% działki budowlanej, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewniają ulice przylegające do terenu lub do-

jazdy, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną na warunkach przepisów odrębnych, 

- istniejący dojazd (działka ewidencyjna Nr 5/5) do zachowania, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych: 

- minimum jedno stanowisko na mieszkanie, 

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej, 

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie, 

- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe, 

- dla pozostałych obiektów usługowych – dwa stanowiska na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni 

użytkowej, 

f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości 1 stanowisko na każde rozpoczęte 600 m2 powierzchni użytkowej obiektu lub lokalu 

użytkowego jeżeli łączna liczba stanowisk na działce budowlanej przekracza 6, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 
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- do czasu oddania sieci kanalizacyjnej do użytkowania, ścieki mogą być odprowadzone do bezodpły-

wowych zbiorników na nieczystości ciekłe lub do przydomowej oczyszczalni ścieków, przy spełnieniu 

wymogów przepisów odrębnych, w tym w szczególności, dotyczących ochrony środowiska wodno-

gruntowego, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- wydzielone fragmenty nieruchomości jako odrębne działki budowlane winny spełniać wymogi zago-

spodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu, 

- fragment działki przeznaczony w ramach działki budowlanej pod dojazd, winien posiadać szerokość 

minimum 6 m (ustalenie dotyczy odpowiednio wydzielanych dojazdów do nieruchomości pozostają-

cych po wydzieleniu działki lub działek budowlanych), 

- przy wydzielaniu działek przeznaczonych pod dojazdy należy zachować trójkątne poszerzenie pasa 

drogowego w obrębie skrzyżowania z drogą publiczną, o długości boków równoległych do osi jezdni, 

minimum 3,0 m, 

- działki budowlane o wielkości minimum 700 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi publicz-

nej lub dojazdu minimum 18 m, 

- nowe granice nieruchomości winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa dro-

gowego przyległej ulicy lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek ewiden-

cyjnych, 

- działki gruntu, niespełniające powyższych warunków mogą być wydzielane wyłącznie jako części 

uzupełniające innych nieruchomości w celu utworzenia działki budowlanej, 

j) przy przeprowadzeniu scaleń i podziałów nieruchomości obowiązują warunki określone w lit. „i”. 

11. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.2.14.MN: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- budynki mieszkalne jednorodzinne o wysokości do 10 m, 

- wysokość pozostałych budynków do 6 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 10 m, 

- główne połacie dachowe budynku mieszkalnego o nachyleniu od 20% do 100%, 

- przy zastosowaniu lukarn wyklucza się początek zadaszenia lukarny w kalenicy dachu, 
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- zadaszenie lukarny symetryczne, 

- połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 3% do 80%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,2 do 0,8, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 30% działki budowlanej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewnia istniejący dojazd (działka ewidencyjna 

Nr 5/5), 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną na warunkach przepisów odrębnych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych: 

- minimum jedno stanowisko na mieszkanie, 

- dla lokali użytkowych, jedno stanowisko na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej,  

f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości 1 stanowisko na każde rozpoczęte 600 m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowe-

go jeżeli łączna liczba stanowisk na działce budowlanej przekracza 6, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- do czasu oddania sieci kanalizacyjnej do użytkowania, ścieki mogą być odprowadzone do bezodpły-

wowych zbiorników na nieczystości ciekłe lub do przydomowej oczyszczalni ścieków, przy spełnieniu 

wymogów przepisów odrębnych, w tym w szczególności, dotyczących ochrony środowiska wodno-

gruntowego, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 
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- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: 

- dopuszcza się realizację obiektów tymczasowych niezwiązanych trwale z gruntem, niezbędnych do 

dotychczasowego sposobu użytkowania terenu w sytuacji, gdy ustalenia niniejszego planu ustalają in-

ne przeznaczenie terenu niż dotychczasowe użytkowanie, 

- istniejące budynki o funkcjach niezgodnych z przeznaczeniem określonym planem, mogą być użyt-

kowane w sposób dotychczasowy z prawem do bieżącej konserwacji, 

- termin tymczasowego zagospodarowania upływa z dniem, w którym decyzja o pozwoleniu na budo-

wę, związana z realizacją przedsięwzięcia zgodnego z przeznaczeniem terenu określonym niniejszym 

planem stała się ostateczna, 

i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- wydzielone fragmenty nieruchomości jako odrębne działki budowlane winny spełniać wymogi zago-

spodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu, 

- działki budowlane o wielkości minimum 700 m2 i szerokości frontów działki od strony dojazdu mini-

mum 20 m, 

- fragment działki przeznaczony w ramach działki budowlanej pod dojazd, winien posiadać szerokość 

minimum 6 m (ustalenie dotyczy odpowiednio wydzielanych dojazdów do nieruchomości pozostają-

cych po wydzieleniu działki lub działek budowlanych), 

- przy wydzielaniu działek przeznaczonych pod dojazdy należy zachować trójkątne poszerzenie pasa 

drogowego w obrębie skrzyżowania z drogą publiczną, o długości boków równoległych do osi jezdni, 

minimum 3,0 m, 

- nowe granice nieruchomości winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa dro-

gowego przyległej ulicy (dojazd) lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek 

ewidencyjnych, 

- działki gruntu, niespełniające powyższych warunków mogą być wydzielane wyłącznie jako części 

uzupełniające innych nieruchomości w celu utworzenia działki budowlanej, 

j) przy przeprowadzeniu scaleń i podziałów nieruchomości obowiązują warunki określone w lit. „i”. 

12. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz  ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenów o symbolach: 7.2.17.MN, 7.2.23.MN i 7.2.25.MN: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- budynki mieszkalne jednorodzinne o wysokości do 13 m, 

- wysokość pozostałych budynków do 6 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 10 m, 

- główne połacie dachowe budynku mieszkalnego o nachyleniu od 20% do 100%, 

- przy zastosowaniu lukarn wyklucza się początek zadaszenia lukarny w kalenicy dachu, 

- zadaszenie lukarny symetryczne, 

- połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 3% do 80%, 
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- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,2 do 0,8, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 30% działki budowlanej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewniają istniejące ulice przylegające do terenu, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną na warunkach przepisów odrębnych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych: 

- minimum jedno stanowisko na mieszkanie, 

- dla lokali użytkowych, jedno stanowisko na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej,  

- obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości 1 stanowisko na każde rozpoczęte 600 m2 powierzchni użytkowej lokalu użytko-

wego jeżeli łączna liczba stanowisk na działce budowlanej przekracza 6, 

f) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

g) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: 

- dopuszcza się realizację obiektów tymczasowych niezwiązanych trwale z gruntem, niezbędnych do 

dotychczasowego sposobu użytkowania terenu w sytuacji, gdy ustalenia niniejszego planu ustalają in-

ne przeznaczenie terenu niż dotychczasowe użytkowanie, 
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- istniejące budynki o funkcjach niezgodnych z przeznaczeniem określonym planem, mogą być użyt-

kowane w sposób dotychczasowy z prawem do bieżącej konserwacji, 

- termin tymczasowego zagospodarowania upływa z dniem, w którym decyzja o pozwoleniu na budo-

wę, związana z realizacją przedsięwzięcia zgodnego z przeznaczeniem terenu określonym niniejszym 

planem stała się ostateczna, 

h) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- istniejące działki ewidencyjne stanowią odrębne działki budowlane, 

- dopuszcza się podział istniejących działek budowlanych wyłącznie w celu poprawy warunków zago-

spodarowania na sąsiedniej działce budowlanej (uzupełnienia działki sąsiedniej) przy zachowaniu po-

zostałych ustaleń planu, 

- działki budowlane o wielkości minimum 200 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi publicz-

nej minimum 5 m, 

- nowe granice nieruchomości winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa dro-

gowego przyległej ulicy lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek ewiden-

cyjnych, 

- fragmenty działki budowlanej po odjęciu uzupełnienia działki sąsiedniej, winny spełniać wymogi za-

gospodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu i ustalonych planem parametrów. 

13. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz  ograniczenia w użytkowaniu dla 

teren o symbolu 7.2.18.M: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- dopuszcza się realizację lokalu usługowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym o udziale po-

wierzchni użytkowej do 30%, 

- lokal handlowy o powierzchni sprzedaży do 400 m2, 

- budynki mieszkalne o wysokości do 13 m, 

- wysokość pozostałych budynków do 6 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 12 m, 

- główne połacie dachowe budynku mieszkalnego o nachyleniu od 10% do 80%, 

- przy zastosowaniu lukarn wyklucza się początek zadaszenia lukarny w kalenicy dachu, 

- zadaszenie lukarny symetryczne, 

- połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 3% do 80%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,5 do 1, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 
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- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 25% działki budowlanej zabudowy wieloro-

dzinnej oraz co najmniej 30% zabudowy jednorodzinnej, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewniają istniejące ulice przylegające do terenu 

oraz droga wewnętrzna, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną na warunkach przepisów odrębnych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych: 

- minimum jedno stanowisko na mieszkanie, 

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej, 

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie, 

- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe, 

- dla pozostałych obiektów usługowych – dwa stanowiska na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni 

użytkowej, 

f) obowiązuje wyznaczenie miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę par-

kingową w ilości: 

- 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 6 do 15, 

- 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 16 do 40, 

- 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 41 do 100, 

- 4% liczby stanowisk jeżeli liczba przekracza 100, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 
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i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- istniejące działki ewidencyjne stanowią odrębne działki budowlane, 

- dopuszcza się podział istniejących działek budowlanych wyłącznie w celu poprawy warunków zago-

spodarowania na sąsiedniej działce budowlanej (uzupełnienia działki sąsiedniej) przy zachowaniu po-

zostałych ustaleń planu, 

- działki budowlane o wielkości minimum 400 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi publicz-

nej minimum 18 m, 

- nowe granice nieruchomości winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa dro-

gowego przyległej ulicy lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek ewiden-

cyjnych, 

- fragmenty działki budowlanej po odjęciu uzupełnienia działki sąsiedniej, winny spełniać wymogi za-

gospodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu i ustalonych planem parametrów. 

14. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.2.20.MNu: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- budynki mieszkalne jednorodzinne o wysokości do 13 m, 

- wysokość budynków usługowych do 10 m, 

- wysokość pozostałych budynków do 6 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 12 m, 

- główne połacie dachowe budynku mieszkalnego o nachyleniu od 20% do 100%, 

- przy zastosowaniu lukarn wyklucza się początek zadaszenia lukarny w kalenicy dachu, 

- zadaszenie lukarny symetryczne, 

- połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 3% do 80%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,2 do 1,0, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 15% działki budowlanej, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 
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d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewniają istniejąca ulica przylegająca do terenu, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną na warunkach przepisów odrębnych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych: 

- minimum jedno stanowisko na mieszkanie, 

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej, 

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie, 

- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe, 

- dla pozostałych obiektów usługowych – dwa stanowiska na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni 

użytkowej, 

f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości 1 stanowisko na każde rozpoczęte 600 m2 powierzchni użytkowej obiektu lub lokalu 

użytkowego jeżeli łączna liczba stanowisk na działce budowlanej przekracza 6, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- wydzielone fragmenty nieruchomości jako odrębne działki budowlane winny spełniać wymogi zago-

spodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu, 

- działki budowlane o wielkości minimum 500 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi publicz-

nej minimum 18 m, 

- nowe granice nieruchomości winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa dro-

gowego przyległej ulicy (dojazd) lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek 

ewidencyjnych, 

- działki gruntu, niespełniające powyższych warunków mogą być wydzielane wyłącznie jako części 

uzupełniające innych nieruchomości w celu utworzenia działki budowlanej, 

j) przy przeprowadzeniu scaleń i podziałów nieruchomości obowiązują warunki określone w lit. „i”. 
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15. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.2.21.U: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- wysokość budynków do 10 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 12 m, 

- główne połacie dachowe budynków o nachyleniu od 0,5% do 50%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,5 do 2,0, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 5% działki budowlanej, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

- teren nie podlega ochronie przed hałasem w myśl przepisów odrębnych, 

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działki budowlanej zapewnia istniejąca ulica przylegająca do terenu, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną na warunkach przepisów odrębnych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych: 

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej, 

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie, 

- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe, 

- dla obiektów administracyjnych i obsługi finansowej 5 stanowisk na każde 100 m2 powierzchni użyt-

kowej, 

- dla pozostałych obiektów usługowych – dwa stanowiska na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni 

użytkowej, 

f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości: 

- 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 6 do 15, 

- 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 16 do 40, 

- 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 41 do 100, 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 48 – Poz. 1572



- 4% liczby stanowisk jeżeli liczba przekracza 100, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- działki budowlane o wielkości minimum 600 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi publicz-

nej minimum 15 m, 

- nowe granice nieruchomości winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa dro-

gowego przyległej ulicy lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek ewiden-

cyjnych. 

17. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.2.24.EE: 

1) przeznaczenie: tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) stacja transformatorowa kontenerowa do zachowania, 

b) wysokość (kontenera) budynku stacji do 5 m, 

c) połacie dachowe (kontenera) budynków stacji o nachyleniu od 0,5% do 3%, 

d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 50%, 

e) wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,1 do 0,5, 

f) udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 5% działki budowlanej, 

g) teren stanowi jedną działkę budowlaną urządzeń elektroenergetycznych. 

18. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz  ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenów o symbolach: 7.2.26.MNu i 7.2.29.MNu: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- budynki mieszkalne jednorodzinne o wysokości do 11 m, 

- wysokość budynków usługowych do 10 m, 

- wysokość pozostałych budynków do 6 m, 
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- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 12 m, 

- główne połacie dachowe budynku mieszkalnego o nachyleniu od 20% do 100%, 

- przy zastosowaniu lukarn wyklucza się początek zadaszenia lukarny w kalenicy dachu, 

- zadaszenie lukarny symetryczne, 

- połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 3% do 80%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,2 do 0,8, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 15% działki budowlanej, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewniają istniejące ulice przylegające do terenu 

lub dojazdy, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną lub dojazd, na warunkach przepisów odręb-

nych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych: 

- minimum jedno stanowisko na mieszkanie, 

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej, 

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie, 

- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe, 

- dla pozostałych obiektów usługowych – dwa stanowiska na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni 

użytkowej, 

f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości 1 stanowisko na każde rozpoczęte 600 m2 powierzchni użytkowej obiektu lub lokalu 

użytkowego jeżeli łączna liczba stanowisk na działce budowlanej przekracza 6, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 50 – Poz. 1572



- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- istniejące działki ewidencyjne stanowią odrębne działki budowlane, 

- działki budowlane o wielkości minimum 500 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi publicz-

nej minimum 15 m, 

- dopuszcza się podział istniejących działek budowlanych wyłącznie w celu poprawy warunków zago-

spodarowania na sąsiedniej działce budowlanej (uzupełnienia działki sąsiedniej) przy zachowaniu po-

zostałych ustaleń planu, 

- nowe granice nieruchomości winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa dro-

gowego przyległej ulicy lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek ewiden-

cyjnych, 

- fragmenty działki budowlanej po odjęciu uzupełnienia działki sąsiedniej, winny spełniać wymogi za-

gospodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu i ustalonych planem parametrów, 

j) przy przeprowadzeniu scaleń i podziałów nieruchomości obowiązują warunki określone w lit. „i”. 

19. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.2.27.MNu: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- budynki mieszkalne jednorodzinne o wysokości do 11 m, 

- wysokość budynków usługowych do 10 m, 

- wysokość pozostałych budynków do 6 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 12 m, 

- główne połacie dachowe budynku mieszkalnego o nachyleniu od 20% do 100%, 

- przy zastosowaniu lukarn wyklucza się początek zadaszenia lukarny w kalenicy dachu, 

- zadaszenie lukarny symetryczne, 

- połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 3% do 80%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,2 do 0,8, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
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- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 15% działki budowlanej, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko, z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury 

współczesnej: 

- na fragmencie terenu, położonym w obszarze występowania stanowiska archeologicznego, realizacja 

robót ziemnych, związanych z dokonywaniem zmian charakteru dotychczasowej działalności na sta-

nowisku archeologicznym regulują przepisy odrębne, 

- na fragmencie terenu, położonym w strefie ochrony archeologicznej, w przypadku robót ziemnych, 

związanych z dokonywaniem zmian charakteru dotychczasowej działalności na terenie strefy, nakazu-

je się przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewniają istniejące ulice przylegające do terenu, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną na warunkach przepisów odrębnych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych: 

- minimum jedno stanowisko na mieszkanie, 

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej, 

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie, 

- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe, 

- dla pozostałych obiektów usługowych – dwa stanowiska na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni 

użytkowej, 

f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości 1 stanowisko na każde rozpoczęte 600 m2 powierzchni użytkowej obiektu lub lokalu 

użytkowego jeżeli łączna liczba stanowisk na działce budowlanej przekracza 6, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 
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- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- istniejące działki ewidencyjne stanowią odrębne działki budowlane, 

- dopuszcza się podział istniejących działek budowlanych wyłącznie w celu poprawy warunków zago-

spodarowania na sąsiedniej działce budowlanej (uzupełnienia działki sąsiedniej) przy zachowaniu po-

zostałych ustaleń planu, 

- działki budowlane o wielkości minimum 500 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi publicz-

nej minimum 18 m, 

- nowe granice nieruchomości winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa dro-

gowego przyległej ulicy lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek ewiden-

cyjnych, 

- fragmenty działki budowlanej po odjęciu uzupełnienia działki sąsiedniej, winny spełniać wymogi za-

gospodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu i ustalonych planem parametrów, 

j) przy przeprowadzeniu scaleń i podziałów nieruchomości obowiązują warunki określone w lit. „i”. 

20. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.2.28.MNu: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- budynki mieszkalne jednorodzinne o wysokości do 11 m, 

- wysokość budynków usługowych do 10 m, 

- wysokość pozostałych budynków do 6 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 12 m, 

- główne połacie dachowe budynku mieszkalnego o nachyleniu od 20% do 100%, 

- przy zastosowaniu lukarn wyklucza się początek zadaszenia lukarny w kalenicy dachu, 

- zadaszenie lukarny symetryczne, 

- połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 3% do 80%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,2 do 0,8, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 
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- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 15% działki budowlanej, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewnia istniejąca ulica przylegająca do terenu 

lub dojazdy, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną lub dojazd, na warunkach przepisów odręb-

nych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych: 

- minimum jedno stanowisko na mieszkanie, 

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej, 

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie, 

- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe, 

- dla pozostałych obiektów usługowych – dwa stanowiska na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni 

użytkowej, 

f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości 1 stanowisko na każde rozpoczęte 600 m2 powierzchni użytkowej obiektu lub lokalu 

użytkowego, jeżeli łączna liczba stanowisk na działce budowlanej przekracza 6, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- wydzielone fragmenty nieruchomości jako odrębne działki budowlane winny spełniać wymogi zago-

spodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu, 
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- działki budowlane o wielkości minimum 900 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi publicz-

nej lub dojazdu minimum 18 m, 

- fragment działki przeznaczony w ramach działki budowlanej pod dojazd, winien posiadać szerokość 

minimum 6 m (ustalenie dotyczy odpowiednio wydzielanych dojazdów do nieruchomości pozostają-

cych po wydzieleniu działki lub działek budowlanych), 

- przy wydzielaniu działek przeznaczonych pod dojazdy należy zachować trójkątne poszerzenie pasa 

drogowego w obrębie skrzyżowania z drogą publiczną, o długości boków równoległych do osi jezdni, 

minimum 3,0 m, 

- nowe granice nieruchomości winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa dro-

gowego przyległej ulicy lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek ewiden-

cyjnych, 

- działki gruntu, niespełniające powyższych warunków mogą być wydzielane wyłącznie jako części 

uzupełniające innych nieruchomości w celu utworzenia działki budowlanej, 

j) przy przeprowadzeniu scaleń i podziałów nieruchomości obowiązują warunki określone w lit. „i”. 

21. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.2.30.MN: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- budynki mieszkalne jednorodzinne o wysokości do 10 m, 

- wysokość pozostałych budynków do 6 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 10 m, 

- główne połacie dachowe budynku mieszkalnego o nachyleniu od 20% do 100%, 

- przy zastosowaniu lukarn wyklucza się początek zadaszenia lukarny w kalenicy dachu, 

- zadaszenie lukarny symetryczne, 

- połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 3% do 80%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,2 do 0,8, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 30% działki budowlanej, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 
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c) na fragmencie terenu, położonym w strefie ochrony archeologicznej, w przypadku robót ziemnych, 

związanych z dokonywaniem zmian charakteru dotychczasowej działalności na terenie strefy, nakazuje 

się przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewniają istniejące ulice przylegające do terenu, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną na warunkach przepisów odrębnych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych: 

- minimum jedno stanowisko na mieszkanie, 

- dla lokali użytkowych, jedno stanowisko na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej,  

f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości 1 stanowisko na każde rozpoczęte 600 m2 powierzchni użytkowej obiektu lub lokalu 

użytkowego jeżeli łączna liczba stanowisk na działce budowlanej przekracza 6, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- istniejące działki ewidencyjne stanowią odrębne działki budowlane, 

- dopuszcza się podział istniejących działek budowlanych wyłącznie w celu poprawy warunków zago-

spodarowania na sąsiedniej działce budowlanej (uzupełnienia działki sąsiedniej) przy zachowaniu po-

zostałych ustaleń planu, 

- działki budowlane o wielkości minimum 600 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi publicz-

nej minimum 20 m, 

- nowe granice nieruchomości winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa dro-

gowego przyległej ulicy lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek ewiden-

cyjnych, 

- fragmenty działki budowlanej po odjęciu uzupełnienia działki sąsiedniej, winny spełniać wymogi za-

gospodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu i ustalonych planem parametrów, 

j) przy przeprowadzeniu scaleń i podziałów nieruchomości obowiązują warunki określone w lit. „i”. 
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22. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.2.31.ZD: 

1) przeznaczenie – tereny ogrodów działkowych; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) zakaz realizacji budynków, za wyjątkiem świetlicy działkowej, 

b) świetlica działkowa o parametrach: 

- wysokość budynku do 6 m, 

- powierzchni zabudowy do 150 m2, 

- nachylenie głównych połaci dachowych od 30% do 100%, 

c) dopuszczalna realizacja altan: 

- przy dachach płaskich o wysokości do 4 m, 

- przy dachach stromych o wysokości do 5 m, 

- powierzchni zabudowy do 35 m2, 

- nachyleniu połaci dachowych od 20% do 100%, 

- z tarasem, gankiem lub werandą o łącznej powierzchni do 12 m2, 

d) udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach rodzinnego ogrodu minimum 80%, 

e) teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów przezna-

czonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

f) na fragmencie terenu, położonym w strefie ochrony archeologicznej, w przypadku robót ziemnych, zwią-

zanych z dokonywaniem zmian charakteru dotychczasowej działalności na terenie strefy, nakazuje się 

przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru, 

g) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działek ogrodowych zapewnia ulica o symbolu 7.2.2.KD-L i dojazdy 

wewnętrzne, 

- miejsca postojowe w obrębie parkingu wewnętrznego oraz na zatoce postojowej przylegającej ulicy, 

h) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w miejsca postojowe dla samocho-

dów osobowych: 

- minimum 30 stanowisk, 

- 2 stanowiska przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, 

i) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 
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- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

j) teren nie podlega podziałowi na działki budowlane. 

23. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz  ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.2.32.MN: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- budynki mieszkalne jednorodzinne o wysokości do 11 m, 

- wysokość pozostałych budynków do 6 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 12 m, 

- główne połacie dachowe budynku mieszkalnego o nachyleniu od 20% do 100%, 

- przy zastosowaniu lukarn wyklucza się początek zadaszenia lukarny w kalenicy dachu, 

- zadaszenie lukarny symetryczne, 

- połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 3% do 80%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 60%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,2 do 0,8, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 30% działki budowlanej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewniają ulice przylegające do terenu lub do-

jazdy, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną lub dojazd, na warunkach przepisów odręb-

nych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych: 

- minimum jedno stanowisko na mieszkanie, 

- dla lokali użytkowych, jedno stanowisko na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej,  

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 58 – Poz. 1572



f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości 1 stanowisko na każde rozpoczęte 600 m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowe-

go, jeżeli łączna liczba stanowisk na działce budowlanej przekracza 6, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- wydzielone fragmenty nieruchomości jako odrębne działki budowlane winny spełniać wymogi zago-

spodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu, 

- dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych opartych o dojazd o szerokości minimum 5 m, 

- działki budowlane o wielkości minimum 500 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi publicz-

nej lub dojazdu, minimum 15 m, 

- nowe granice nieruchomości winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa dro-

gowego przyległej ulicy lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek ewiden-

cyjnych, 

- działki gruntu, niespełniające powyższych warunków mogą być wydzielane wyłącznie jako części 

uzupełniające innych nieruchomości w celu utworzenia działki budowlanej, 

j) przy przeprowadzeniu scaleń i podziałów nieruchomości obowiązują warunki określone w lit „i”. 

24. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.2.34.MNu: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- budynki mieszkalne jednorodzinne o wysokości do 11 m, 

- wysokość budynków usługowych do 10 m, 

- wysokość pozostałych budynków do 6 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 12 m, 

- główne połacie dachowe budynku mieszkalnego o nachyleniu od 20% do 100%, 

- przy zastosowaniu lukarn wyklucza się początek zadaszenia lukarny w kalenicy dachu, 
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- zadaszenie lukarny symetryczne, 

- połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 3% do 80%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,2 do 0,8, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 15% działki budowlanej, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury 

współczesnej: 

- na fragmencie terenu, położonym w obszarze występowania stanowiska archeologicznego, realizacja 

robót ziemnych, związanych z dokonywaniem zmian charakteru dotychczasowej działalności na sta-

nowisku archeologicznym regulują przepisy odrębne, 

- na fragmencie terenu, położonym w strefie ochrony archeologicznej, w przypadku robót ziemnych, 

związanych z dokonywaniem zmian charakteru dotychczasowej działalności na terenie strefy, nakazu-

je się przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewniają istniejące ulice przylegające do terenu, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną na warunkach przepisów odrębnych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych: 

- minimum jedno stanowisko na mieszkanie, 

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej, 

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie, 

- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe, 

- dla pozostałych obiektów usługowych – dwa stanowiska na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni 

użytkowej, 

f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości 1 stanowisko na każde rozpoczęte 600 m2 powierzchni użytkowej obiektu lub lokalu 

użytkowego, jeżeli łączna liczba stanowisk na działce budowlanej przekracza 6, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 
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- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- wydzielone fragmenty nieruchomości jako odrębne działki budowlane winny spełniać wymogi zago-

spodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu, 

- działki budowlane o wielkości minimum 500 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi publicz-

nej minimum 18 m, 

- nowe granice nieruchomości winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa dro-

gowego przyległej ulicy lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek ewiden-

cyjnych, 

- działki gruntu, niespełniające powyższych warunków mogą być wydzielane wyłącznie jako części 

uzupełniające innych nieruchomości w celu utworzenia działki budowlanej, 

j) przy przeprowadzeniu scaleń i podziałów nieruchomości obowiązują warunki określone w lit. „i”. 

§ 8. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 7, wyznacza się tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-

dach zagospodarowania określone na rysunku Nr 3 planu liniami rozgraniczającymi oraz symbolem cyfrowym 

i literowym. 

2. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.3.1.KD-L: 

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica lokalna; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 

b) szerokość pasa drogowego od 19 m do 20 m, z uwzględnieniem przebiegu w istniejących granicach wła-

sności według rysunku planu, 

c) jezdnia o nawierzchni twardej. 

3. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.3.2.KD-L: 

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica lokalna; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 

b) szerokość pasa drogowego od 14 m do 15 m, z uwzględnieniem trójkątnego poszerzenia pasa drogowego 

w obrębie skrzyżowań oraz przebiegu w istniejących granicach własności, 

c) jezdnia o nawierzchni twardej. 
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4. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.3.3.KD-D: 

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 

b) szerokość pasa drogowego od 8 m do 24 m, z uwzględnieniem trójkątnego poszerzenia pasa drogowego 

w obrębie skrzyżowań oraz przebiegu w istniejących granicach własności, 

c) jezdnia o nawierzchni twardej, 

d) istniejąca stacja transformatorowa z odcinkiem linii elektroenergetycznej 15 kV do zachowania, 

e) fragment terenu (według rysunku planu) położony jest w strefie ochrony archeologicznej, w przypadku 

robót ziemnych, związanych z dokonywaniem zmian charakteru dotychczasowej działalności na terenie 

strefy, nakazuje się przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru. 

5. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.3.4.KD-D: 

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 

b) szerokość pasa drogowego 9 m, z uwzględnieniem przebiegu linii rozgraniczających w istniejących gra-

nicach własności według rysunku planu, 

c) szerokość placu do zawracania 14 m, z uwzględnieniem przebiegu linii rozgraniczających w istniejących 

granicach własności według rysunku planu, 

d) jezdnia o nawierzchni twardej. 

6. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.3.5.KD-D: 

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 

b) szerokość pasa drogowego od 9 m do 10 m, z uwzględnieniem przebiegu linii rozgraniczających w ist-

niejących granicach własności według rysunku planu, 

c) szerokość placu do zawracania 16 m, z uwzględnieniem przebiegu linii rozgraniczających w istniejących 

granicach własności według rysunku planu, 

d) jezdnia o nawierzchni twardej. 

7. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.3.6.KD-D: 

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 

b) szerokość pasa drogowego od 9 m do 15 m, z uwzględnieniem trójkątnego poszerzenia pasa drogowego 

w obrębie skrzyżowań oraz przebiegu w istniejących granicach własności, 

c) jezdnia o nawierzchni twardej. 

8. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.3.7.KD-D: 
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1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 

b) szerokość pasa drogowego 9 m, z uwzględnieniem przebiegu linii rozgraniczających w istniejących gra-

nicach własności według rysunku planu, 

c) szerokość placu do zawracania 14 m, z uwzględnieniem przebiegu linii rozgraniczających w istniejących 

granicach własności według rysunku planu, 

d) jezdnia o nawierzchni twardej. 

9. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.3.8.KD-D: 

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 

b) szerokość pasa drogowego 9 m, z uwzględnieniem przebiegu linii rozgraniczających w istniejących gra-

nicach własności według rysunku planu, 

c) szerokość placu do zawracania 15 m, z uwzględnieniem przebiegu linii rozgraniczających w istniejących 

granicach własności według rysunku planu, 

d) jezdnia o nawierzchni twardej. 

10. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.3.9.KD-D: 

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 

b) szerokość pasa drogowego 9 m, z uwzględnieniem przebiegu linii rozgraniczających w istniejących gra-

nicach własności według rysunku planu, 

c) szerokość placu do zawracania 16 m, z uwzględnieniem przebiegu linii rozgraniczających w istniejących 

granicach własności według rysunku planu, 

d) jezdnia o nawierzchni twardej. 

11. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.3.10.KD-D: 

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 

b) szerokość pasa drogowego 9 m, z uwzględnieniem przebiegu linii rozgraniczających w istniejących gra-

nicach własności według rysunku planu, 

c) szerokość placu do zawracania 16 m, z uwzględnieniem przebiegu linii rozgraniczających w istniejących 

granicach własności według rysunku planu, 

d) jezdnia o nawierzchni twardej. 

12. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.3.11.KD-D: 

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 
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a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 

b) szerokość pasa drogowego 9 m, z uwzględnieniem przebiegu linii rozgraniczających w istniejących gra-

nicach własności według rysunku planu, 

c) szerokość placu do zawracania 16 m, z uwzględnieniem przebiegu linii rozgraniczających w istniejących 

granicach własności według rysunku planu, 

d) jezdnia o nawierzchni twardej. 

13. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.3.12.KD-D: 

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 

b) szerokość pasa drogowego od 9 m do 10 m, z uwzględnieniem przebiegu linii rozgraniczających w ist-

niejących granicach własności według rysunku planu, 

c) szerokość placu do zawracania 14 m, z uwzględnieniem przebiegu linii rozgraniczających w istniejących 

granicach własności według rysunku planu, 

d) jezdnia o nawierzchni twardej. 

14. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.3.13.KD-D: 

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 

b) szerokość pasa drogowego 9 m, z uwzględnieniem trójkątnego poszerzenia pasa drogowego w obrębie 

skrzyżowań oraz przebiegu w istniejących granicach własności, 

c) jezdnia o nawierzchni twardej. 

15. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.3.14.KDW: 

1) przeznaczenie: tereny dróg wewnętrznych; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) nawierzchnia drogi jednolita bez wydzielania chodników, 

b) jezdnia o nawierzchni twardej, z dopuszczeniem nawierzchni żwirowej, 

c) szerokość pasa drogowego od 0 (na odcinku poszerzenia drogi gospodarczej wsi Podlas) do 6 m, z 

uwzględnieniem przebiegu linii rozgraniczających w istniejących granicach własności według rysunku 

planu. 

16. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.3.15.R: 

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) dojazdy gospodarcze o szerokości minimum 5 m, 

b) dopuszcza się realizację: 

- zabudowy zagrodowej, 
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- obiektów inwentarskich lub zespołu obiektów inwentarskich do chowu lub hodowli zwierząt w liczbie 

nie przekraczającej łącznie 20 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych według określenia w przepi-

sach odrębnych), 

- ujęć wód i przydomowych oczyszczalni ścieków, 

- zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę, płyt gnojowych, 

- przekryć tunelowych i szklarni do produkcji roślinnej, 

- obiektów służących przechowywaniu środków produkcji i magazynowaniu wyprodukowanych w go-

spodarstwie produktów rolniczych, 

- sieci podziemnej infrastruktury technicznej przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- w przypadku wystąpienia kolizji zabudowy z istniejącymi urządzeniami melioracji wodnych wyma-

gana jest ich przebudowa w sposób gwarantujący funkcjonowanie melioracji wodnych na terenach 

oddziaływania tychże urządzeń, 

- dopuszcza się zmianę trasy istniejących urządzeń melioracji wodnych na warunkach przepisów od-

rębnych, 

c) wysokość budynków – maksymalnie do 12 m, 

d) nachylenie głównych połaci dachowych budynków od 5% do 100%, 

e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 50%, 

f) wskaźnik intensywności zabudowy w obrębie działki budowlanej zabudowy rolniczej od 0,05 do 0,7, 

g) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach zabudowy rolniczej minimum 30%, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę zagrodową, 

h) wielkość wydzielanej działki zabudowy rolniczej minimum 3000 m2, przy zachowaniu szerokości fron-

tów działki minimum 20 m lub szerokości dojazdów minimum 5 m, 

i) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewnia droga o symbolu 7.3.14.KDW, 

- miejsca postojowe w obrębie działki budowlanej oraz na zatoce postojowej przylegającej ulicy, 

j) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w miejsca postojowe dla samocho-

dów osobowych w ilości 1 stanowisko na mieszkanie, 

k) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- do czasu oddania sieci kanalizacyjnej do użytkowania, ścieki mogą być odprowadzone do bezodpły-

wowych zbiorników na nieczystości ciekłe lub do przydomowej oczyszczalni ścieków, przy spełnieniu 

wymogów przepisów odrębnych, w tym w szczególności, dotyczących ochrony środowiska wodno-

gruntowego, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 
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- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania. 

17. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz  ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenów o symbolach: 7.3.16.MN, 7.3.17.MN, 7.3.18.MN, 7.3.19.MN, 7.3.20.MN, 7.3.21.MN i 7.3.22.MN: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- budynki mieszkalne jednorodzinne o wysokości do 11 m, 

- wysokość pozostałych budynków do 6 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 10 m, 

- główne połacie dachowe budynku mieszkalnego o nachyleniu od 20% do 100%, 

- przy zastosowaniu lukarn wyklucza się początek zadaszenia lukarny w kalenicy dachu, 

- zadaszenie lukarny symetryczne, 

- połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 3% do 80%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 65%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,2 do 0,8, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 30% działki budowlanej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewniają istniejące ulice przylegające do terenu, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną na warunkach przepisów odrębnych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych: 

- minimum jedno stanowisko na mieszkanie, 

- dla lokali użytkowych, jedno stanowisko na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej,  

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 66 – Poz. 1572



f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości 1 stanowisko na każde rozpoczęte 600 m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowe-

go jeżeli łączna liczba stanowisk na działce budowlanej przekracza 6, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: 

- dopuszcza się realizację obiektów tymczasowych niezwiązanych trwale z gruntem, niezbędnych do 

dotychczasowego sposobu użytkowania terenu w sytuacji, gdy ustalenia niniejszego planu ustalają in-

ne przeznaczenie terenu niż dotychczasowe użytkowanie, 

- istniejące budynki o funkcjach niezgodnych z przeznaczeniem określonym planem, mogą być użyt-

kowane w sposób dotychczasowy z prawem do bieżącej konserwacji, 

- termin tymczasowego zagospodarowania upływa z dniem, w którym decyzja o pozwoleniu na budo-

wę, związana z realizacją przedsięwzięcia zgodnego z przeznaczeniem terenu określonym niniejszym 

planem stała się ostateczna, 

i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- istniejące działki ewidencyjne stanowią odrębne działki budowlane, 

- dopuszcza się podział istniejących działek budowlanych wyłącznie w celu poprawy warunków zago-

spodarowania na sąsiedniej działce budowlanej (uzupełnienia działki sąsiedniej) przy zachowaniu po-

zostałych ustaleń planu, 

- działki budowlane o wielkości minimum 500 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi publicz-

nej minimum 20 m, 

- nowe granice nieruchomości winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa dro-

gowego przyległej ulicy lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek ewiden-

cyjnych, 

- fragmenty działki budowlanej po odjęciu uzupełnienia działki sąsiedniej, winny spełniać wymogi za-

gospodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu i ustalonych planem parametrów, 

j) przy przeprowadzeniu scaleń i podziałów nieruchomości obowiązują warunki określone w lit. „i”. 

18. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenów o symbolach 7.3.23.MNu i 7.3.26.MNu: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 
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- budynki mieszkalne jednorodzinne o wysokości do 11 m, 

- wysokość budynków usługowych do 10 m, 

- wysokość pozostałych budynków do 6 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 12 m, 

- główne połacie dachowe budynku mieszkalnego o nachyleniu od 20% do 100%, 

- przy zastosowaniu lukarn wyklucza się początek zadaszenia lukarny w kalenicy dachu, 

- zadaszenie lukarny symetryczne, 

- połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 3% do 80%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,2 do 1,0, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 15% działki budowlanej, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewniają istniejące ulice przylegające do terenu, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną na warunkach przepisów odrębnych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych: 

- minimum jedno stanowisko na mieszkanie, 

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej, 

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie, 

- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe, 

- dla pozostałych obiektów usługowych – dwa stanowiska na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni 

użytkowej, 

f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości 1 stanowisko na każde rozpoczęte 600 m2 powierzchni użytkowej obiektu lub lokalu 

użytkowego jeżeli łączna liczba stanowisk na działce budowlanej przekracza 6, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 
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- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- wydzielone fragmenty nieruchomości jako odrębne działki budowlane winny spełniać wymogi zago-

spodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu, 

- dopuszcza się podział istniejących działek budowlanych wyłącznie w celu poprawy warunków zago-

spodarowania na sąsiedniej działce budowlanej przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu, 

- działki budowlane o wielkości minimum 700 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi publicz-

nej minimum 20 m, 

- nowe granice nieruchomości winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa dro-

gowego przyległej ulicy (dojazd) lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek 

ewidencyjnych, 

j) przy przeprowadzeniu scaleń i podziałów nieruchomości obowiązują warunki określone w lit. „i”. 

19. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz  ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenów o symbolach: 7.3.24.MN i 7.3.25.MN: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- budynki mieszkalne jednorodzinne o wysokości do 11 m, 

- wysokość pozostałych budynków do 6 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 10 m, 

- główne połacie dachowe budynku mieszkalnego o nachyleniu od 20% do 100%, 

- przy zastosowaniu lukarn wyklucza się początek zadaszenia lukarny w kalenicy dachu, 

- zadaszenie lukarny symetryczne, 

- połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 3% do 80%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 65%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,2 do 0,8, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
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- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 30% działki budowlanej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

c) fragment terenu (według rysunku planu) położony jest w strefie ochrony archeologicznej, w przypadku 

robót ziemnych, związanych z dokonywaniem zmian charakteru dotychczasowej działalności na terenie 

strefy, nakazuje się przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewniają istniejące ulice przylegające do terenu, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną na warunkach przepisów odrębnych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych: 

- minimum jedno stanowisko na mieszkanie, 

- dla lokali użytkowych, jedno stanowisko na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej,  

f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości 1 stanowisko na każde rozpoczęte 600 m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowe-

go jeżeli łączna liczba stanowisk na działce budowlanej przekracza 6, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: 

- dopuszcza się realizację obiektów tymczasowych niezwiązanych trwale z gruntem, niezbędnych do 

dotychczasowego sposobu użytkowania terenu w sytuacji, gdy ustalenia niniejszego planu ustalają in-

ne przeznaczenie terenu niż dotychczasowe użytkowanie, 

- istniejące budynki o funkcjach niezgodnych z przeznaczeniem określonym planem, mogą być użyt-

kowane w sposób dotychczasowy z prawem do bieżącej konserwacji, 
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- termin tymczasowego zagospodarowania upływa z dniem, w którym decyzja o pozwoleniu na budo-

wę, związana z realizacją przedsięwzięcia zgodnego z przeznaczeniem terenu określonym niniejszym 

planem stała się ostateczna, 

i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- istniejące działki ewidencyjne stanowią odrębne działki budowlane, 

- dopuszcza się podział istniejących działek budowlanych wyłącznie w celu poprawy warunków zago-

spodarowania na sąsiedniej działce budowlanej (uzupełnienia działki sąsiedniej) przy zachowaniu po-

zostałych ustaleń planu, 

- działki budowlane o wielkości minimum 500 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi publicz-

nej minimum 20 m, 

- nowe granice nieruchomości winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa dro-

gowego przyległej ulicy lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek ewiden-

cyjnych, 

- fragmenty działki budowlanej po odjęciu uzupełnienia działki sąsiedniej, winny spełniać wymogi za-

gospodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu i ustalonych planem parametrów, 

j) przy przeprowadzeniu scaleń i podziałów nieruchomości obowiązują warunki określone w lit. „i”. 

20. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz  ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenów o symbolach: 7.3.27.MN, 7.3.28.MN, 7.3.29.MN, 7.3.30.MN i 7.3.36.MN: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- budynki mieszkalne jednorodzinne o wysokości do 11 m, 

- wysokość pozostałych budynków do 6 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 10 m, 

- główne połacie dachowe budynku mieszkalnego o nachyleniu od 20% do 100%, 

- przy zastosowaniu lukarn wyklucza się początek zadaszenia lukarny w kalenicy dachu, 

- zadaszenie lukarny symetryczne, 

- połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 3% do 80%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,2 do 1,0, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 30% działki budowlanej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 
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- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewniają istniejące ulice przylegające do terenu, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną na warunkach przepisów odrębnych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych: 

- minimum jedno stanowisko na mieszkanie, 

- dla lokali użytkowych, jedno stanowisko na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej,  

f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości 1 stanowisko na każde rozpoczęte 600 m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowe-

go jeżeli łączna liczba stanowisk na działce budowlanej przekracza 6, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: 

- dopuszcza się realizację obiektów tymczasowych niezwiązanych trwale z gruntem, niezbędnych do 

dotychczasowego sposobu użytkowania terenu w sytuacji, gdy ustalenia niniejszego planu ustalają in-

ne przeznaczenie terenu niż dotychczasowe użytkowanie, 

- istniejące budynki o funkcjach niezgodnych z przeznaczeniem określonym planem, mogą być użyt-

kowane w sposób dotychczasowy z prawem do bieżącej konserwacji, 

- termin tymczasowego zagospodarowania upływa z dniem, w którym decyzja o pozwoleniu na budo-

wę, związana z realizacją przedsięwzięcia zgodnego z przeznaczeniem terenu określonym niniejszym 

planem stała się ostateczna, 

i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- istniejące działki ewidencyjne stanowią odrębne działki budowlane, 

- dopuszcza się podział istniejących działek budowlanych wyłącznie w celu poprawy warunków zago-

spodarowania na sąsiedniej działce budowlanej (uzupełnienia działki sąsiedniej) przy zachowaniu po-

zostałych ustaleń planu, 
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- działki budowlane o wielkości minimum 500 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi publicz-

nej minimum 20 m, 

- nowe granice nieruchomości winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa dro-

gowego przyległej ulicy lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek ewiden-

cyjnych, 

- fragmenty działki budowlanej po odjęciu uzupełnienia działki sąsiedniej, winny spełniać wymogi za-

gospodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu i ustalonych planem parametrów, 

j) przy przeprowadzeniu scaleń i podziałów nieruchomości obowiązują warunki określone w lit. „i”. 

21. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz  ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenów o symbolach: 7.3.31.MN, 7.3.32.MN i 7.3.33.MN:  

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- budynki mieszkalne jednorodzinne o wysokości do 13 m, 

- wysokość pozostałych budynków do 6 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 10 m, 

- główne połacie dachowe budynku mieszkalnego o nachyleniu od 40% do 120%, 

- przy zastosowaniu lukarn wyklucza się początek zadaszenia lukarny w kalenicy dachu, 

- zadaszenie lukarny symetryczne, 

- połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 3% do 80%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,2 do 1,2, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 30% działki budowlanej, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewniają istniejące ulice przylegające do terenu, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną na warunkach przepisów odrębnych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych: 
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- minimum jedno stanowisko na mieszkanie, 

- dla lokali użytkowych, jedno stanowisko na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej,  

f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości 1 stanowisko na każde rozpoczęte 600 m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowe-

go jeżeli łączna liczba stanowisk na działce budowlanej przekracza 6, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: 

- dopuszcza się realizację obiektów tymczasowych niezwiązanych trwale z gruntem, niezbędnych do 

dotychczasowego sposobu użytkowania terenu w sytuacji, gdy ustalenia niniejszego planu ustalają in-

ne przeznaczenie terenu niż dotychczasowe użytkowanie, 

- istniejące budynki o funkcjach niezgodnych z przeznaczeniem określonym planem, mogą być użyt-

kowane w sposób dotychczasowy z prawem do bieżącej konserwacji, 

- termin tymczasowego zagospodarowania upływa z dniem, w którym decyzja o pozwoleniu na budo-

wę, związana z realizacją przedsięwzięcia zgodnego z przeznaczeniem terenu określonym niniejszym 

planem stała się ostateczna, 

i) istniejące działki ewidencyjne stanowią odrębne działki budowlane. 

22. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz  ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenów o symbolach: 7.3.34.MNu, 7.3.35.MNu, 7.3.37.MNu i 7.3.38.MNu: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- budynki mieszkalne jednorodzinne o wysokości do 11 m, 

- wysokość budynków usługowych do 10 m, 

- wysokość pozostałych budynków do 6 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 12 m, 

- główne połacie dachowe budynku mieszkalnego o nachyleniu od 20% do 100%, 

- przy zastosowaniu lukarn wyklucza się początek zadaszenia lukarny w kalenicy dachu, 

- zadaszenie lukarny symetryczne, 

- połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 3% do 80%, 
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- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,2 do 1,0, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 15% działki budowlanej, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewniają istniejące ulice przylegająca do terenu 

lub dojazdy, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną lub dojazd, na warunkach przepisów odręb-

nych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych: 

- minimum jedno stanowisko na mieszkanie, 

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej, 

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie, 

- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe, 

- dla pozostałych obiektów usługowych – dwa stanowiska na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni 

użytkowej, 

f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości 1 stanowisko na każde rozpoczęte 600 m2 powierzchni użytkowej obiektu lub lokalu 

użytkowego jeżeli łączna liczba stanowisk na działce budowlanej przekracza 6, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 
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- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- wydzielone fragmenty nieruchomości jako odrębne działki budowlane winny spełniać wymogi zago-

spodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu, 

- działki budowlane o wielkości minimum 700 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi publicz-

nej lub dojazdu minimum 20 m, 

- fragment działki przeznaczony w ramach działki budowlanej pod dojazd, winien posiadać szerokość 

minimum 6 m (ustalenie dotyczy odpowiednio wydzielanych dojazdów do nieruchomości pozostają-

cych po wydzieleniu działki lub działek budowlanych), 

- przy wydzielaniu działek przeznaczonych pod dojazdy należy zachować trójkątne poszerzenie pasa 

drogowego w obrębie skrzyżowania z drogą publiczną, o długości boków równoległych do osi jezdni, 

minimum 3,0 m, 

- nowe granice nieruchomości winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa dro-

gowego przyległej ulicy (dojazd) lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek 

ewidencyjnych, 

- działki gruntu, niespełniające powyższych warunków mogą być wydzielane wyłącznie jako części 

uzupełniające innych nieruchomości w celu utworzenia działki budowlanej, 

j) przy przeprowadzeniu scaleń i podziałów nieruchomości obowiązują warunki określone w lit. „i”. 

23. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.3.39.EE: 

1) przeznaczenie: tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) istniejąca stacja transformatorowa budynkowa do zachowania, 

b) wysokość budynku stacji do 5 m, 

c) połacie dachowe budynków stacji o nachyleniu od 0,5% do 3%, 

d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

e) wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,1 do 0,8, 

f) udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 5% działki budowlanej, 

g) teren stanowi jedną działkę budowlaną urządzeń elektroenergetycznych. 

24. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.3.40.EE: 

1) przeznaczenie: tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) istniejąca stacja transformatorowa budynkowa do zachowania, 

b) wysokość budynku stacji do 5 m, 

c) połacie dachowe budynków stacji o nachyleniu od 0,5% do 3%, 

d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

e) wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,1 do 0,8, 
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f) udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 5% działki budowlanej, 

g) teren stanowi jedną działkę budowlaną urządzeń elektroenergetycznych. 

25. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.3.41.U: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- w budynku usługowym dopuszcza się realizację lokalu mieszkalnego o udziale powierzchni użytko-

wej do 40%, 

- w ramach usług dopuszczalna realizacja usług sakralnych, 

- wysokość budynków do 10 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 12 m, 

- główne połacie dachowe budynków o nachyleniu od 0,5% do 50%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,5 do 2,0, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 5% działki budowlanej, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działki budowlanej zapewnia istniejąca ulica przylegająca do terenu, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną na warunkach przepisów odrębnych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych: 

- minimum jedno stanowisko na mieszkanie, 

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej, 

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie, 

- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe, 

- dla obiektów administracyjnych i obsługi finansowej 5 stanowisk na każde 100 m2 powierzchni użyt-

kowej, 
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- dla pozostałych obiektów usługowych – dwa stanowiska na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni 

użytkowej, 

f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości: 

- 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 6 do 15, 

- 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 16 do 40, 

- 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 41 do 100, 

- 4% liczby stanowisk jeżeli liczba przekracza 100, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

i) teren stanowi jedną działkę budowlaną. 

§ 9. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 7, wyznacza się tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-

dach zagospodarowania określone na rysunku Nr 4 planu liniami rozgraniczającymi oraz symbolem cyfrowym 

i literowym. 

2. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.4.1.KD-E: 

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych – droga ekspresowa; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) fragment pasa drogowego drogi ekspresowej S8 w obrębie węzła „Rawa Południe”, 

b) droga dwujezdniowa z jezdniami o dwóch pasach ruchu, 

c) droga z ekranami ochrony akustycznej, 

d) szerokość terenu pasa drogowego objętego planem od 0 do 34 m, z uwzględnieniem przebiegu linii roz-

graniczających według rysunku planu. 

3. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.4.2.KD-E: 

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych – droga ekspresowa; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) fragment pasa drogowego drogi ekspresowej S8, 

b) droga dwujezdniowa z jezdniami o dwóch pasach ruchu, 

c) droga z ekranami ochrony akustycznej, 
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d) szerokość terenu pasa drogowego objętego planem od 0 do 32 m, z uwzględnieniem przebiegu linii roz-

graniczających według rysunku planu. 

4. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.4.3.KD-L: 

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica lokalna; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 

b) szerokość pasa drogowego od 20 m do 21 m, z uwzględnieniem przebiegu w istniejących granicach wła-

sności według rysunku planu, 

c) jezdnia o nawierzchni twardej. 

5. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.4.4.KD-Z: 

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica zbiorcza; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu ze skrzyżowaniem typu rondo, 

b) szerokość pasa drogowego od 20 m do 50 m, z uwzględnieniem przebiegu linii rozgraniczających w ist-

niejących granicach własności według rysunku planu, 

c) jezdnia o nawierzchni twardej. 

6. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.4.5.KD-Z: 

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica zbiorcza; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 

b) szerokość pasa drogowego od 17 m do 26 m, z uwzględnieniem przebiegu linii rozgraniczających w ist-

niejących granicach własności według rysunku planu, 

c) jezdnia o nawierzchni twardej, 

d) istniejąca stacja transformatorowa z odcinkiem napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV do za-

chowania. 

7. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.4.6.KD-L: 

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica lokalna; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 

b) szerokość pasa drogowego od 14 m do 15 m, z uwzględnieniem trójkątnego poszerzenia pasa drogowego 

w obrębie skrzyżowań oraz przebiegu w istniejących granicach własności, 

c) jezdnia o nawierzchni twardej. 

8. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.4.7.KD-D: 

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 
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b) szerokość pasa drogowego od 9 m do 10 m, z uwzględnieniem przebiegu linii rozgraniczających w ist-

niejących granicach własności według rysunku planu, 

c) szerokość placu do zawracania od 13 do 16 m, z uwzględnieniem przebiegu linii rozgraniczających w 

istniejących granicach własności według rysunku planu, 

d) jezdnia o nawierzchni twardej. 

9. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.4.8.KD-D: 

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 

b) szerokość pasa drogowego od 9 m do 10 m, z uwzględnieniem trójkątnego poszerzenia pasa drogowego 

w obrębie skrzyżowań oraz przebiegu w istniejących granicach własności, 

c) jezdnia o nawierzchni twardej. 

10. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.4.9.KD-D: 

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 

b) szerokość pasa drogowego 15 m, z uwzględnieniem trójkątnego poszerzenia pasa drogowego w obrębie 

skrzyżowań oraz przebiegu w istniejących granicach własności, 

c) jezdnia o nawierzchni twardej. 

11. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.4.10.KD-D: 

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 

b) szerokość pasa drogowego od 6 m do 15 m, z uwzględnieniem trójkątnego poszerzenia pasa drogowego 

w obrębie skrzyżowań oraz przebiegu w istniejących granicach własności, 

c) jezdnia o nawierzchni twardej. 

12. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.4.11.KD-D: 

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 

b) szerokość pasa drogowego 12 m, z uwzględnieniem trójkątnego poszerzenia pasa drogowego w obrębie 

skrzyżowań oraz przebiegu w istniejących granicach własności, 

c) jezdnia o nawierzchni twardej. 

13. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.4.12.KD-D: 

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 
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a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 

b) szerokość pasa drogowego od 10 m do 17 m, z uwzględnieniem trójkątnego poszerzenia pasa drogowego 

w obrębie skrzyżowań oraz przebiegu linii rozgraniczających według rysunku planu, 

c) szerokość placów do zawracania od 18 do 23 m, z uwzględnieniem przebiegu linii rozgraniczających 

według rysunku planu, 

d) jezdnia o nawierzchni twardej. 

14. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.4.13.KD-D: 

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) poszerzenie drogi dojazdowej położonej poza granicą opracowania, 

b) szerokość poszerzenia pasa drogowego od 2 m do 7 m, z uwzględnieniem przebiegu linii rozgraniczają-

cych według rysunku planu, 

c) jezdnia o nawierzchni twardej. 

15. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenów o symbolach: 7.4.14.MNu: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- budynki mieszkalne jednorodzinne o wysokości do 11 m, 

- wysokość budynków usługowych do 10 m, 

- wysokość pozostałych budynków do 6 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 12 m, 

- główne połacie dachowe budynku mieszkalnego o nachyleniu od 20% do 100%, 

- przy zastosowaniu lukarn wyklucza się początek zadaszenia lukarny w kalenicy dachu, 

- zadaszenie lukarny symetryczne, 

- połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 3% do 80%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,2 do 1,0, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 15% działki budowlanej, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 
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- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewniają istniejące ulice przylegające do terenu, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną na warunkach przepisów odrębnych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych, minimum: 

- jedno stanowisko na mieszkanie, 

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej, 

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie, 

- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe, 

- dla obiektów administracyjnych i obsługi finansowej 5 stanowisk na każde 100 m2 powierzchni użyt-

kowej, 

- dla pozostałych obiektów usługowych – dwa stanowiska na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni 

użytkowej, 

f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości 1 stanowisko na każde rozpoczęte 600 m2 powierzchni użytkowej obiektu lub lokalu 

użytkowego jeżeli łączna liczba stanowisk na działce budowlanej przekracza 6, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- istniejące działki ewidencyjne stanowią odrębne działki budowlane, 

- dopuszcza się podział istniejących działek budowlanych wyłącznie w celu poprawy warunków zago-

spodarowania na sąsiedniej działce budowlanej (uzupełnienia działki sąsiedniej) przy zachowaniu po-

zostałych ustaleń planu, 

- działki budowlane o wielkości minimum 500 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi publicz-

nej minimum 20 m, 
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- nowe granice nieruchomości winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa dro-

gowego przyległej ulicy lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek ewiden-

cyjnych, 

- fragmenty działki budowlanej po odjęciu uzupełnienia działki sąsiedniej, winny spełniać wymogi za-

gospodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu i ustalonych planem parametrów, 

j) przy przeprowadzeniu scaleń i podziałów nieruchomości obowiązują warunki określone w lit. „i”. 

16. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.4.15.P: 

1) przeznaczenie: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- zakaz realizacji budynków, 

- teren drogi wewnętrznej zakładu produkcyjnego, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

- obowiązuje zachowanie jakości środowiska na granicy działki budowlanej, do której inwestor posiada 

tytuł prawny, odpowiednich dla przeznaczenia terenu określonego dla działek sąsiednich, 

- teren nie podlega ochronie przed hałasem w myśl przepisów szczególnych, 

- zakaz przedsięwzięć z zakresu zbiórki odpadów, 

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) dostępność komunikacyjną do terenu zapewniają drogi wewnętrzne zakładu produkcyjnego, 

e) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zakładowej sieci kanalizacji deszczowej lub do gruntu 

przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

f) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

g) teren stanowi powiększenie działki budowlanej położonej we wsi Podlas. 

17. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz  ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenów o symbolach: 7.4.16.MN, 7.4.18.MN, 7.4.19.MN, 7.4.20.MN, 7.4.21.MN, 7.4.22.MN, 7.4.23.MN i 

7.4.26.MN: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- budynki mieszkalne jednorodzinne o wysokości do 11 m, 

- wysokość pozostałych budynków do 6 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 10 m, 

- główne połacie dachowe budynku mieszkalnego o nachyleniu od 20% do 100%, 

- przy zastosowaniu lukarn wyklucza się początek zadaszenia lukarny w kalenicy dachu, 

- zadaszenie lukarny symetryczne, 

- połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 3% do 80%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 65%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,2 do 0,8, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
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- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 30% działki budowlanej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewniają istniejące ulice przylegające do terenu, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną na warunkach przepisów odrębnych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych: 

- minimum jedno stanowisko na mieszkanie, 

- dla lokali użytkowych, minimum jedno stanowisko na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej,  

f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości 1 stanowisko na każde rozpoczęte 600 m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowe-

go jeżeli łączna liczba stanowisk na działce budowlanej przekracza 6, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: 

- dopuszcza się realizację obiektów tymczasowych niezwiązanych trwale z gruntem, niezbędnych do 

dotychczasowego sposobu użytkowania terenu w sytuacji, gdy ustalenia niniejszego planu ustalają in-

ne przeznaczenie terenu niż dotychczasowe użytkowanie, 

- istniejące budynki o funkcjach niezgodnych z przeznaczeniem określonym planem, mogą być użyt-

kowane w sposób dotychczasowy z prawem do bieżącej konserwacji, 
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- termin tymczasowego zagospodarowania upływa z dniem, w którym decyzja o pozwoleniu na budo-

wę, związana z realizacją przedsięwzięcia zgodnego z przeznaczeniem terenu określonym niniejszym 

planem stała się ostateczna, 

i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- istniejące działki ewidencyjne stanowią odrębne działki budowlane, 

- dopuszcza się podział istniejących działek budowlanych wyłącznie w celu poprawy warunków zago-

spodarowania na sąsiedniej działce budowlanej (uzupełnienia działki sąsiedniej) przy zachowaniu po-

zostałych ustaleń planu, 

- działki budowlane o wielkości minimum 500 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi publicz-

nej minimum 20 m, 

- nowe granice nieruchomości winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa dro-

gowego przyległej ulicy lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek ewiden-

cyjnych, 

- fragmenty działki budowlanej po odjęciu uzupełnienia działki sąsiedniej, winny spełniać wymogi za-

gospodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu i ustalonych planem parametrów, 

j) przy przeprowadzeniu scaleń i podziałów nieruchomości obowiązują warunki określone w lit. „i”. 

18. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz  ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.4.17.MN: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- budynki mieszkalne jednorodzinne o wysokości do 11 m, 

- wysokość pozostałych budynków do 6 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 10 m, 

- główne połacie dachowe budynku mieszkalnego o nachyleniu od 20% do 100%, 

- przy zastosowaniu lukarn wyklucza się początek zadaszenia lukarny w kalenicy dachu, 

- zadaszenie lukarny symetryczne, 

- połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 3% do 80%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 65%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,2 do 0,8, 

- istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do zachowania, 

- ustala się pas ochronny od napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV o szerokości 7,5 m licząc 

od osi linii w obydwie strony, w którym obowiązuje zakaz realizacji nowych budynków, istniejące 

budynki do zachowania pod warunkiem spełnienia wymogów bezpieczeństwa, dopuszczalna realiza-

cja obiektów budowlanych nie będących budynkami na warunkach ustalonych przepisami odrębnymi, 

- w sytuacji likwidacji linii lub przebudowy linii na podziemną, warunek dotyczący pasa ochronnego od 

napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV przestaje obowiązywać, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 
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- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 30% działki budowlanej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewniają istniejące ulice przylegające do terenu, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną na warunkach przepisów odrębnych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych: 

- minimum jedno stanowisko na mieszkanie, 

- dla lokali użytkowych, minimum jedno stanowisko na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej,  

f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości 1 stanowisko na każde rozpoczęte 600 m2 powierzchni użytkowej obiektu lub lokalu 

użytkowego jeżeli łączna liczba stanowisk na działce budowlanej przekracza 6, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: 

- dopuszcza się realizację obiektów tymczasowych niezwiązanych trwale z gruntem, niezbędnych do 

dotychczasowego sposobu użytkowania terenu w sytuacji, gdy ustalenia niniejszego planu ustalają in-

ne przeznaczenie terenu niż dotychczasowe użytkowanie, 

- istniejące budynki o funkcjach niezgodnych z przeznaczeniem określonym planem, mogą być użyt-

kowane w sposób dotychczasowy z prawem do bieżącej konserwacji, 

- termin tymczasowego zagospodarowania upływa z dniem, w którym decyzja o pozwoleniu na budo-

wę, związana z realizacją przedsięwzięcia zgodnego z przeznaczeniem terenu określonym niniejszym 

planem stała się ostateczna, 
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i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- istniejące działki ewidencyjne stanowią odrębne działki budowlane, 

- dopuszcza się podział istniejących działek budowlanych wyłącznie w celu poprawy warunków zago-

spodarowania na sąsiedniej działce budowlanej (uzupełnienia działki sąsiedniej) przy zachowaniu po-

zostałych ustaleń planu, 

- działki budowlane o wielkości minimum 500 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi publicz-

nej minimum 20 m, 

- nowe granice nieruchomości winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa dro-

gowego przyległej ulicy lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek ewiden-

cyjnych, 

- fragmenty działki budowlanej po odjęciu uzupełnienia działki sąsiedniej, winny spełniać wymogi za-

gospodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu i ustalonych planem parametrów, 

j) przy przeprowadzeniu scaleń i podziałów nieruchomości obowiązują warunki określone w lit. „i”. 

19. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.4.24.MNu: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- budynki mieszkalne jednorodzinne o wysokości do 11 m, 

- wysokość budynków usługowych do 10 m, 

- wysokość pozostałych budynków do 6 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 12 m, 

- główne połacie dachowe budynku mieszkalnego o nachyleniu od 20% do 100%, 

- przy zastosowaniu lukarn wyklucza się początek zadaszenia lukarny w kalenicy dachu, 

- zadaszenie lukarny symetryczne, 

- połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 3% do 80%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,2 do 1,0, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 15% działki budowlanej, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 
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c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewniają istniejąca ulica przylegająca do terenu 

lub dojazdy, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną lub dojazd, na warunkach przepisów odręb-

nych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych, minimum: 

- jedno stanowisko na mieszkanie, 

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej, 

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie, 

- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe, 

- dla pozostałych obiektów usługowych – dwa stanowiska na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni 

użytkowej, 

f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości 1 stanowisko na każde rozpoczęte 600 m2 powierzchni użytkowej obiektu lub lokalu 

użytkowego jeżeli łączna liczba stanowisk na działce budowlanej przekracza 6, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- wydzielone fragmenty nieruchomości jako odrębne działki budowlane winny spełniać wymogi zago-

spodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu, 

- działki budowlane o wielkości minimum 700 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi publicz-

nej lub dojazd, minimum 20 m, 

- fragment działki przeznaczony w ramach działki budowlanej pod dojazd, winien posiadać szerokość 

minimum 6 m (ustalenie dotyczy odpowiednio wydzielanych dojazdów do nieruchomości pozostają-

cych po wydzieleniu działki lub działek budowlanych), 
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- przy wydzielaniu działek przeznaczonych pod dojazdy należy zachować trójkątne poszerzenie pasa 

drogowego w obrębie skrzyżowania z drogą publiczną, o długości boków równoległych do osi jezdni, 

minimum 3,0 m, 

- nowe granice nieruchomości winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa dro-

gowego przyległej ulicy (dojazd) lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek 

ewidencyjnych, 

- działki gruntu, niespełniające powyższych warunków mogą być wydzielane wyłącznie jako części 

uzupełniające innych nieruchomości w celu utworzenia działki budowlanej, 

j) przy przeprowadzeniu scaleń i podziałów nieruchomości obowiązują warunki określone w lit. „i”. 

20. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.4.25.MNu: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- budynki mieszkalne jednorodzinne o wysokości do 11 m, 

- wysokość budynków usługowych do 10 m, 

- wysokość pozostałych budynków do 6 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 12 m, 

- główne połacie dachowe budynku mieszkalnego o nachyleniu od 10% do 100%, 

- przy zastosowaniu lukarn wyklucza się początek zadaszenia lukarny w kalenicy dachu, 

- zadaszenie lukarny symetryczne, 

- połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 3% do 80%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,2 do 1,0, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 15% działki budowlanej, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewniają istniejące ulice przylegające do terenu, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną na warunkach przepisów odrębnych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 
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e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych, minimum: 

- jedno stanowisko na mieszkanie, 

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej, 

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie, 

- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe, 

- dla pozostałych obiektów usługowych – dwa stanowiska na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni 

użytkowej, 

f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości 1 stanowisko na każde rozpoczęte 600 m2 powierzchni użytkowej obiektu lub lokalu 

użytkowego jeżeli łączna liczba stanowisk na działce budowlanej przekracza 6, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- istniejące działki ewidencyjne stanowią odrębne działki budowlane, 

- dopuszcza się podział istniejących działek budowlanych wyłącznie w celu poprawy warunków zago-

spodarowania na sąsiedniej działce budowlanej (uzupełnienia działki sąsiedniej) przy zachowaniu po-

zostałych ustaleń planu, 

- działki budowlane o wielkości minimum 700 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi publicz-

nej minimum 14 m, 

- nowe granice nieruchomości winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa dro-

gowego przyległej ulicy lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek ewiden-

cyjnych, 

- fragmenty działki budowlanej po odjęciu uzupełnienia działki sąsiedniej, winny spełniać wymogi za-

gospodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu i ustalonych planem parametrów, 

j) przy przeprowadzeniu scaleń i podziałów nieruchomości obowiązują warunki określone w lit. „i”. 

21. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.4.27.MNu: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
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a) zasady zabudowy: 

- budynki mieszkalne jednorodzinne o wysokości do 11 m, 

- wysokość budynków usługowych do 10 m, 

- wysokość pozostałych budynków do 6 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 12 m, 

- główne połacie dachowe budynku mieszkalnego o nachyleniu od 20% do 100%, 

- przy zastosowaniu lukarn wyklucza się początek zadaszenia lukarny w kalenicy dachu, 

- zadaszenie lukarny symetryczne, 

- połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 3% do 80%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,2 do 1,0, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 15% działki budowlanej, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewniają istniejące ulice przylegające do terenu, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną na warunkach przepisów odrębnych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych, minimum: 

- jedno stanowisko na mieszkanie, 

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej, 

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie, 

- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe, 

- dla pozostałych obiektów usługowych – dwa stanowiska na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni 

użytkowej, 

f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości 1 stanowisko na każde rozpoczęte 600 m2 powierzchni użytkowej obiektu lub lokalu 

użytkowego jeżeli łączna liczba stanowisk na działce budowlanej przekracza 6, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 91 – Poz. 1572



- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- wydzielone fragmenty nieruchomości jako odrębne działki budowlane winny spełniać wymogi zago-

spodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu, 

- działki budowlane o wielkości minimum 500 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi publicz-

nej lub dojazdu, minimum 20 m, 

- nowe granice nieruchomości winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa dro-

gowego przyległej ulicy (dojazdu) lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek 

ewidencyjnych, 

- działki gruntu, niespełniające powyższych warunków mogą być wydzielane wyłącznie jako części 

uzupełniające innych nieruchomości w celu utworzenia działki budowlanej, 

j) przy przeprowadzeniu scaleń i podziałów nieruchomości obowiązują warunki określone w lit. „i”. 

22. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.4.28.MN: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- budynki mieszkalne jednorodzinne o wysokości do 13 m, 

- wysokość pozostałych budynków do 6 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 10 m, 

- główne połacie dachowe budynku mieszkalnego o nachyleniu od 40% do 120%, 

- przy zastosowaniu lukarn wyklucza się początek zadaszenia lukarny w kalenicy dachu, 

- zadaszenie lukarny symetryczne, 

- połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 3% do 80%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,2 do 1,2, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
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- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 30% działki budowlanej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewnia istniejąca ulica przylegająca do terenu, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną na warunkach przepisów odrębnych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych: 

- minimum jedno stanowisko na mieszkanie, 

- dla lokali użytkowych, minimum jedno stanowisko na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej,  

f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości 1 stanowisko na każde rozpoczęte 600 m2 powierzchni użytkowej lokalu użytkowe-

go jeżeli łączna liczba stanowisk na działce budowlanej przekracza 6, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: 

- dopuszcza się realizację obiektów tymczasowych niezwiązanych trwale z gruntem, niezbędnych do 

dotychczasowego sposobu użytkowania terenu w sytuacji, gdy ustalenia niniejszego planu ustalają in-

ne przeznaczenie terenu niż dotychczasowe użytkowanie, 

- istniejące budynki o funkcjach niezgodnych z przeznaczeniem określonym planem, mogą być użyt-

kowane w sposób dotychczasowy z prawem do bieżącej konserwacji, 
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- termin tymczasowego zagospodarowania upływa z dniem, w którym decyzja o pozwoleniu na budo-

wę, związana z realizacją przedsięwzięcia zgodnego z przeznaczeniem terenu określonym niniejszym 

planem stała się ostateczna, 

i) istniejące działki ewidencyjne stanowią odrębne działki budowlane. 

23. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.4.29.Mu: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- dopuszcza się realizację lokalu usługowego w budynku mieszkalnym o udziale powierzchni użytko-

wej do 40%, 

- udział powierzchni użytkowej budynku usługowego w powierzchni użytkowej wszystkich budynków 

na działce budowlanej do 40%, 

- budynki mieszkalne o wysokości do 16 m, 

- wysokość budynków usługowych do 10 m, 

- wysokość pozostałych budynków do 6 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 12 m, 

- główne połacie dachowe budynku mieszkalnego o nachyleniu od 2% do 100%, 

- przy zastosowaniu lukarn wyklucza się początek zadaszenia lukarny w kalenicy dachu, 

- zadaszenie lukarny symetryczne, 

- połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 3% do 80%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,3 do 2, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej z usłu-

gami, co najmniej 5% działki budowlanej, 

- udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z usłu-

gami, co najmniej 10% działki budowlanej, 

- udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, co naj-

mniej 25%, 

- udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, co naj-

mniej 30%, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 
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c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewniają istniejące ulice przylegające do terenu 

oraz dojazdy, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną lub dojazd, na warunkach przepisów odręb-

nych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych, minimum: 

- jedno stanowisko na mieszkanie, 

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej, 

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie, 

- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe, 

- dla pozostałych obiektów usługowych – dwa stanowiska na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni 

użytkowej, 

f) obowiązuje wyznaczenie miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę par-

kingową w ilości: 

- 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 6 do 15, 

- 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 16 do 40, 

- 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 41 do 100; 

- 4% liczby stanowisk jeżeli liczba przekracza 100, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: 

- dopuszcza się realizację obiektów tymczasowych niezwiązanych trwale z gruntem, niezbędnych do 

dotychczasowego sposobu użytkowania terenu w sytuacji, gdy ustalenia niniejszego planu ustalają in-

ne przeznaczenie terenu niż dotychczasowe użytkowanie, 

- istniejące budynki o funkcjach niezgodnych z przeznaczeniem określonym planem, mogą być użyt-

kowane w sposób dotychczasowy z prawem do bieżącej konserwacji, 

- termin tymczasowego zagospodarowania upływa z dniem, w którym decyzja o pozwoleniu na budo-

wę, związana z realizacją przedsięwzięcia zgodnego z przeznaczeniem terenu określonym niniejszym 

planem stała się ostateczna, 
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i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- wydzielone fragmenty nieruchomości jako odrębne działki budowlane winny spełniać wymogi zago-

spodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu, 

- działki budowlane o wielkości minimum 250 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi publicz-

nej lub dojazdu minimum 10 m,  

- fragment działki przeznaczony w ramach działki budowlanej pod dojazd, winien posiadać szerokość 

minimum 6 m (ustalenie dotyczy odpowiednio wydzielanych dojazdów do nieruchomości pozostają-

cych po wydzieleniu działki lub działek budowlanych), 

- przy wydzielaniu działek przeznaczonych pod dojazdy należy zachować trójkątne poszerzenie pasa 

drogowego w obrębie skrzyżowania z drogą publiczną, o długości boków równoległych do osi jezdni, 

minimum 3,0 m, 

- nowe granice działki budowlanej winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa 

drogowego przyległej ulicy lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek ewi-

dencyjnych, 

- działki gruntu, niespełniające powyższych warunków mogą być wydzielane wyłącznie jako części 

uzupełniające innych nieruchomości w celu utworzenia działki budowlanej, 

- działki gruntu dla realizacji stacji transformatorowych winny spełniać warunki wymiarów minimum  

6 m x 5 m dla stacji transformatorowej wnętrzowej, oraz bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, 

j) przy przeprowadzeniu scaleń i podziałów nieruchomości obowiązują warunki określone w lit. „i”. 

24. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.4.30.KS: 

1) przeznaczenie: tereny obsługi środków transportu samochodowego; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- budynki o wysokości do 15 m, 

- połacie dachowe o nachyleniu od 2% do 50%, 

- dopuszcza się stosowanie przekryć powłokowych o profilach łukowych, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki do 60%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,2 do 1, 

- w budynkach o funkcjach obsługi komunikacji samochodowej dopuszcza się realizację pomieszczeń o 

funkcji handlu o udziale powierzchni użytkowej do 45% i powierzchni sprzedaży do 400 m2, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń usta-

lonych zmianą planu funkcji zabudowy oraz sposobów zagospodarowania terenu, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 5% działki budowlanej, 

- obowiązuje zachowanie jakości środowiska na granicy działki budowlanej, do której inwestor posiada 

tytuł prawny, odpowiednich dla przeznaczenia terenu określonego dla działek sąsiednich, 

- teren nie podlega ochronie przed hałasem w myśl przepisów szczególnych, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 
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c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewniają istniejące ulice przylegające do terenu, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną na warunkach przepisów odrębnych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych, minimum: 

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej, 

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie, 

- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe, 

- dla pozostałych obiektów usługowych – dwa stanowiska na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni 

użytkowej, 

f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości: 

- 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 6 do 15, 

- 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi więcej niż 16, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- wydzielone fragmenty nieruchomości jako odrębne działki budowlane winny spełniać wymogi zago-

spodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu, 

- działki budowlane o wielkości minimum 1000 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi pu-

blicznej lub dojazdu minimum 20 m,  

- fragment działki przeznaczony w ramach działki budowlanej pod dojazd, winien posiadać szerokość 

minimum 6 m (ustalenie dotyczy odpowiednio wydzielanych dojazdów do nieruchomości pozostają-

cych po wydzieleniu działki lub działek budowlanych), 

- przy wydzielaniu działek przeznaczonych pod dojazdy należy zachować trójkątne poszerzenie pasa 

drogowego w obrębie skrzyżowania z drogą publiczną, o długości boków równoległych do osi jezdni, 

minimum 3,0 m, 
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- nowe granice działki budowlanej winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa 

drogowego przyległej ulicy lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek ewi-

dencyjnych, 

- działki gruntu, niespełniające powyższych warunków mogą być wydzielane wyłącznie jako części 

uzupełniające innych nieruchomości w celu utworzenia działki budowlanej, 

j) przy przeprowadzeniu scaleń i podziałów nieruchomości obowiązują warunki określone w lit. „i”. 

25. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.4.31.U: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- wysokość budynków do 12 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 12 m, 

- główne połacie dachowe budynków o nachyleniu od 0,5% do 50%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,5 do 2,0, 

- istniejąca stacja transformatorowa z odcinkiem napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV do za-

chowania, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 5% działki budowlanej, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

- teren nie podlega ochronie przed hałasem w myśl przepisów odrębnych, 

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działki budowlanej zapewniają istniejące ulice przylegające do terenu, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną na warunkach przepisów odrębnych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych, minimum: 

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej, 

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie, 

- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe, 

- dla obiektów administracyjnych i obsługi finansowej 5 stanowisk na każde 100 m2 powierzchni użyt-

kowej, 
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- dla pozostałych obiektów usługowych – dwa stanowiska na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni 

użytkowej, 

f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości: 

- 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 6 do 15, 

- 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 16 do 40, 

- 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 41 do 100, 

- 4% liczby stanowisk jeżeli liczba przekracza 100, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- istniejąca stacja transformatorowa do zachowania, 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

i) teren stanowi jedną działkę budowlaną. 

26. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.4.32.U: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- dopuszcza się realizację lokali mieszkalnych w budynku usługowym o udziale procentowym po-

wierzchni użytkowej do 45%, 

- wysokość budynków do 14 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 12 m, 

- główne połacie dachowe budynków o nachyleniu od 0,5% do 50%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,05 do 2,0, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 
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- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 5% działki budowlanej, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działki budowlanej zapewnia istniejące ulice przylegające do terenu, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną na warunkach przepisów odrębnych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych, minimum: 

- jedno stanowisko na mieszkanie, 

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej, 

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie, 

- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe, 

- dla obiektów administracyjnych i obsługi finansowej 5 stanowisk na każde 100 m2 powierzchni użyt-

kowej, 

- dla pozostałych obiektów usługowych – dwa stanowiska na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni 

użytkowej, 

f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości: 

- 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 6 do 15, 

- 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 16 do 40, 

- 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 41 do 100, 

- 4% liczby stanowisk jeżeli liczba przekracza 100, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 
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h) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- wydzielone fragmenty nieruchomości jako odrębne działki budowlane winny spełniać wymogi zago-

spodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu, 

- działki budowlane o wielkości minimum 700 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi publicz-

nej minimum 20 m, 

- nowe granice nieruchomości winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa dro-

gowego przyległej ulicy (dojazd) lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek 

ewidencyjnych, 

- działki gruntu, niespełniające powyższych warunków mogą być wydzielane wyłącznie jako części 

uzupełniające innych nieruchomości w celu utworzenia działki budowlanej, 

j) przy przeprowadzeniu scaleń i podziałów nieruchomości obowiązują warunki określone w lit „i”. 

27. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenów o symbolach: 7.4.33.KS i 7.4.42.KS: 

1) przeznaczenie: tereny obsługi komunikacji samochodowej; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- w ramach zagospodarowania stacji paliw i myjni samochodowej dopuszcza się realizację usług handlu 

o powierzchni sprzedaży do 200 m2, 

- wysokość budynków do 13 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 12 m, 

- główne połacie dachowe budynków o nachyleniu od 0,5% do 50%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,5 do 2,0, 

- w terenie o symbolu 7.4.42.KS, nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 40 m od zewnętrznej 

krawędzi jezdni drogi S8, 

- dopuszczalna realizacja zabudowy i zagospodarowania terenu w zbliżeniu na odległość mniejszą niż 

40 m do zewnętrznej krawędzi jezdni drogi S8 na warunkach przepisów odrębnych oraz przy zacho-

waniu pozostałych ustaleń planu, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 5% działki budowlanej, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- teren nie podlega ochronie przed hałasem w myśl przepisów odrębnych, 

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 
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- dostępność komunikacyjną do działki budowlanej zapewniają ulice przylegające do terenu, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną na warunkach przepisów odrębnych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych: 

- dla obiektów handlowych, minimum jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użyt-

kowej, 

- dla obiektu stacji paliw – minimum 10 stanowisk, 

f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości: 

- 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 6 do 15, 

- 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 16 do 40, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- wydzielone fragmenty nieruchomości jako odrębne działki budowlane winny spełniać wymogi zago-

spodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu, 

- działki budowlane o wielkości minimum 500 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi publicz-

nej minimum 20 m, 

- nowe granice nieruchomości winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa dro-

gowego przyległej ulicy (dojazd) lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek 

ewidencyjnych, 

- działki gruntu, niespełniające powyższych warunków mogą być wydzielane wyłącznie jako części 

uzupełniające innych nieruchomości w celu utworzenia działki budowlanej, 

j) przy przeprowadzeniu scaleń i podziałów nieruchomości obowiązują warunki określone w lit. „i”. 

28. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.4.34.U: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
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a) zasady zabudowy: 

- wysokość budynków do 13 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 12 m, 

- główne połacie dachowe budynków o nachyleniu od 0,5% do 50%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,5 do 2,0, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 5% działki budowlanej, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

- teren nie podlega ochronie przed hałasem w myśl przepisów odrębnych, 

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działki budowlanej zapewnia istniejąca ulica przylegająca do terenu 

oraz dojazdy, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną lub dojazd, na warunkach przepisów odręb-

nych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych, minimum: 

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej, 

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie, 

- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe, 

- dla obiektów administracyjnych i obsługi finansowej 5 stanowisk na każde 100 m2 powierzchni użyt-

kowej, 

- dla pozostałych obiektów usługowych – dwa stanowiska na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni 

użytkowej, 

f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości: 

- 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 6 do 15, 

- 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 16 do 40, 

- 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 41 do 100, 

- 4% liczby stanowisk jeżeli liczba przekracza 100, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 
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- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- wydzielone fragmenty nieruchomości jako odrębne działki budowlane winny spełniać wymogi zago-

spodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu, 

- działki budowlane o wielkości minimum 500 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi publicz-

nej lub dojazdu minimum 20 m, 

- fragment działki przeznaczony w ramach działki budowlanej pod dojazd, winien posiadać szerokość 

minimum 8 m (ustalenie dotyczy odpowiednio wydzielanych dojazdów do nieruchomości pozostają-

cych po wydzieleniu działki lub działek budowlanych), 

- przy wydzielaniu działek przeznaczonych pod dojazdy należy zachować trójkątne poszerzenie pasa 

drogowego w obrębie skrzyżowania, o długości boków równoległych do osi jezdni, minimum 3,0 m, 

- nowe granice nieruchomości winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa dro-

gowego przyległej ulicy (dojazd) lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek 

ewidencyjnych, 

- działki gruntu, niespełniające powyższych warunków mogą być wydzielane wyłącznie jako części 

uzupełniające innych nieruchomości w celu utworzenia działki budowlanej, 

j) przy przeprowadzeniu scaleń i podziałów nieruchomości obowiązują warunki określone w lit „i”. 

29. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.4.35.MNu: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- budynki mieszkalne jednorodzinne o wysokości do 11 m, 

- wysokość budynków usługowych do 10 m, 

- wysokość pozostałych budynków do 6 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 12 m, 

- główne połacie dachowe budynku mieszkalnego o nachyleniu od 20% do 100%, 

- przy zastosowaniu lukarn wyklucza się początek zadaszenia lukarny w kalenicy dachu, 
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- zadaszenie lukarny symetryczne, 

- połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 3% do 80%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,2 do 0,8, 

- istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do zachowania, 

- ustala się pas ochronny od napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV o szerokości 7,5 m licząc 

od osi linii w obydwie strony, w którym obowiązuje zakaz realizacji nowych budynków, istniejące 

budynki do zachowania pod warunkiem spełnienia wymogów bezpieczeństwa, dopuszczalna realiza-

cja obiektów budowlanych nie będących budynkami na warunkach ustalonych przepisami odrębnymi, 

- w sytuacji likwidacji linii lub przebudowy linii na podziemną, warunek dotyczący pasa ochronnego od 

napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV przestaje obowiązywać, 

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 40 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi S8, 

- dopuszczalna realizacja zabudowy i zagospodarowania terenu w zbliżeniu na odległość mniejszą niż 

40 m do zewnętrznej krawędzi jezdni drogi S8 na warunkach przepisów odrębnych oraz przy zacho-

waniu pozostałych ustaleń planu, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 15% działki budowlanej, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewniają ulice przylegające do terenu lub do-

jazdy, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną lub dojazd, na warunkach przepisów odręb-

nych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych, minimum: 

- jedno stanowisko na mieszkanie, 

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej, 

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie, 

- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe, 

- dla pozostałych obiektów usługowych – dwa stanowiska na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni 

użytkowej, 
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f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości 1 stanowisko na każde rozpoczęte 600 m2 powierzchni użytkowej obiektu lub lokalu 

użytkowego jeżeli łączna liczba stanowisk na działce budowlanej przekracza 6, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- wydzielone fragmenty nieruchomości jako odrębne działki budowlane winny spełniać wymogi zago-

spodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu, 

- dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych opartych o dojazd, 

- fragment działki przeznaczony w ramach działki budowlanej pod dojazd, winien posiadać szerokość 

minimum 6 m (ustalenie dotyczy odpowiednio wydzielanych dojazdów do nieruchomości pozostają-

cych po wydzieleniu działki lub działek budowlanych), 

- przy wydzielaniu działek przeznaczonych pod dojazdy należy zachować trójkątne poszerzenie pasa 

drogowego w obrębie skrzyżowania z drogą publiczną, o długości boków równoległych do osi jezdni, 

minimum 3,0 m, 

- działki budowlane o wielkości minimum 700 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi publicz-

nej lub dojazdu minimum 5 m, 

- nowe granice nieruchomości winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa dro-

gowego przyległej ulicy lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek ewiden-

cyjnych, 

- działki gruntu, niespełniające powyższych warunków mogą być wydzielane wyłącznie jako części 

uzupełniające innych nieruchomości w celu utworzenia działki budowlanej, 

j) przy przeprowadzeniu scaleń i podziałów nieruchomości obowiązują warunki określone w lit. „i”. 

30. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenów o symbolach: 7.4.36.MNu, 7.4.37.MNu, 7.4.38.MNu i 7.4.41.MNu: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- budynki mieszkalne jednorodzinne o wysokości do 11 m, 

- wysokość budynków usługowych do 10 m, 
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- wysokość pozostałych budynków do 6 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 12 m, 

- główne połacie dachowe budynku mieszkalnego o nachyleniu od 20% do 100%, 

- przy zastosowaniu lukarn wyklucza się początek zadaszenia lukarny w kalenicy dachu, 

- zadaszenie lukarny symetryczne, 

- połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 3% do 80%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,2 do 1,0, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 15% działki budowlanej, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewniają istniejące ulice przylegające do terenu 

lub dojazdy, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną lub dojazd, na warunkach przepisów odręb-

nych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych, minimum: 

- jedno stanowisko na mieszkanie, 

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej, 

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie, 

- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe, 

- dla pozostałych obiektów usługowych – dwa stanowiska na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni 

użytkowej, 

f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości 1 stanowisko na każde rozpoczęte 600 m2 powierzchni użytkowej obiektu lub lokalu 

użytkowego jeżeli łączna liczba stanowisk na działce budowlanej przekracza 6, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 
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- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- wydzielone fragmenty nieruchomości jako odrębne działki budowlane winny spełniać wymogi zago-

spodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu, 

- działki budowlane o wielkości minimum 500 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi publicz-

nej lub dojazdu, minimum 20 m, 

- fragment działki przeznaczony w ramach działki budowlanej pod dojazd, winien posiadać szerokość 

minimum 6 m (ustalenie dotyczy odpowiednio wydzielanych dojazdów do nieruchomości pozostają-

cych po wydzieleniu działki lub działek budowlanych), 

- przy wydzielaniu działek przeznaczonych pod dojazdy należy zachować trójkątne poszerzenie pasa 

drogowego w obrębie skrzyżowania z drogą publiczną, o długości boków równoległych do osi jezdni, 

minimum 3,0 m, 

- nowe granice nieruchomości winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa dro-

gowego przyległej ulicy (dojazd) lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek 

ewidencyjnych, 

- działki gruntu, niespełniające powyższych warunków mogą być wydzielane wyłącznie jako części 

uzupełniające innych nieruchomości w celu utworzenia działki budowlanej, 

j) przy przeprowadzeniu scaleń i podziałów nieruchomości obowiązują warunki określone w lit. „i”. 

31. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.4.39.RO: 

1) przeznaczenie – tereny rolnicze - ogrody; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) zakaz realizacji budynków, 

b) dopuszczalna realizacja altan o wysokości do 5 m, powierzchni zabudowy do 35 m2 

i nachyleniu połaci dachowych od 30% do 100%, 

c) udział powierzchni biologicznie ogrodu minimum 95%, 

d) odległość altan od krawędzi jezdni drogi S8 minimum 40 m, 

e) teren nie podlega podziałowi na działki budowlane, 

f) istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do zachowania, 

g) ustala się pas ochronny od napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV o szerokości 7,5 m licząc od 

osi linii w obydwie strony, w którym dopuszczalna jest realizacja obiektów budowlanych nie będących 

budynkami na warunkach ustalonych przepisami odrębnymi, 
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h) w sytuacji likwidacji linii lub przebudowy linii na podziemną, warunek dotyczący pasa ochronnego od 

napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV przestaje obowiązywać. 

32. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.4.40.UOS: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy kultu religijnego; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- istniejąca kaplica pw. Znalezienia Św. Krzyża do zachowania, 

- zakaz zmiany gabarytów zewnętrznych kaplicy, 

- zakaz realizacji nowych budynków, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej według stanu istnie-

jącego, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej według stanu istniejącego, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 95% działki budowlanej, 

- istniejące zadrzewienia o charakterze parkowym do zachowania, 

- teren nie podlega ochronie przed hałasem w myśl przepisów odrębnych, 

c) kaplica pw. Znalezienia Św. Krzyża wpisana do gminnej ewidencji zabytków, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do terenu zapewnia ulica przylegająca do terenu, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie zatok postojowych przylegającej ulicy, 

e) liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych minimum 3, 

f) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

g) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

h) teren nie podlega podziałowi na działki budowlane. 

33. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.4.43.MNu: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 
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- budynki mieszkalne jednorodzinne o wysokości do 11 m, 

- wysokość budynków usługowych do 10 m, 

- wysokość pozostałych budynków do 6 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 12 m, 

- główne połacie dachowe budynku mieszkalnego o nachyleniu od 20% do 100%, 

- przy zastosowaniu lukarn wyklucza się początek zadaszenia lukarny w kalenicy dachu, 

- zadaszenie lukarny symetryczne, 

- połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 3% do 80%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,2 do 1,0, 

- istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV do zachowania, 

- ustala się pas ochronny od napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV o szerokości 7,5 m licząc 

od osi linii w obydwie strony, w którym obowiązuje zakaz realizacji nowych budynków, istniejące 

budynki do zachowania pod warunkiem spełnienia wymogów bezpieczeństwa, dopuszczalna realiza-

cja obiektów budowlanych nie będących budynkami na warunkach ustalonych przepisami odrębnymi, 

- w sytuacji likwidacji linii lub przebudowy linii na podziemną, warunek dotyczący pasa ochronnego od 

napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV przestaje obowiązywać, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 15% działki budowlanej, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewniają istniejące ulice przylegające do terenu, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną na warunkach przepisów odrębnych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych, minimum: 

- jedno stanowisko na mieszkanie, 

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej, 

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie, 

- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe, 
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- dla pozostałych obiektów usługowych – dwa stanowiska na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni 

użytkowej, 

f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości 1 stanowisko na każde rozpoczęte 600 m2 powierzchni użytkowej obiektu lub lokalu 

użytkowego jeżeli łączna liczba stanowisk na działce budowlanej przekracza 6, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 

- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- istniejące działki ewidencyjne stanowią odrębne działki budowlane, 

- działki budowlane o wielkości minimum 500 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi publicz-

nej minimum 20 m, 

- nowe granice nieruchomości winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa dro-

gowego przyległej ulicy lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek ewiden-

cyjnych, 

- dopuszcza się podział istniejących działek budowlanych wyłącznie w celu poprawy warunków zago-

spodarowania na sąsiedniej działce budowlanej (uzupełnienia działki sąsiedniej) przy zachowaniu po-

zostałych ustaleń planu, 

- fragmenty działki budowlanej po odjęciu uzupełnienia działki sąsiedniej, winny spełniać wymogi za-

gospodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu i ustalonych planem parametrów, 

j) przy przeprowadzeniu scaleń i podziałów nieruchomości obowiązują warunki określone w lit „i”. 

34. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenów o symbolach: 7.4.44.MNu i 7.4.45.MNu: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 

- budynki mieszkalne jednorodzinne o wysokości do 11 m, 

- wysokość budynków usługowych do 10 m, 

- wysokość pozostałych budynków do 6 m, 

- wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu obiektu do 12 m, 
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- główne połacie dachowe budynku mieszkalnego o nachyleniu od 20% do 100%, 

- przy zastosowaniu lukarn wyklucza się początek zadaszenia lukarny w kalenicy dachu, 

- zadaszenie lukarny symetryczne, 

- połacie dachowe pozostałych budynków o nachyleniu od 3% do 80%, 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,2 do 1,0, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów infrastruktury technicznej za-

pewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń do-

puszczonych planem, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie czynników grzewczych zgodnie z 

przepisami odrębnymi, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 15% działki budowlanej, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyłączeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów prze-

znaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do działek budowlanych zapewniają istniejące ulice przylegające do terenu, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną na warunkach przepisów odrębnych, 

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie działki budowlanej, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w stanowiska do parkowania dla 

samochodów osobowych, minimum: 

- jedno stanowisko na mieszkanie, 

- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej, 

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie, 

- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe, 

- dla pozostałych obiektów usługowych – dwa stanowiska na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni 

użytkowej, 

f) obowiązuje wyznaczenie stanowisk przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości 1 stanowisko na każde rozpoczęte 600 m2 powierzchni użytkowej obiektu lub lokalu 

użytkowego jeżeli łączna liczba stanowisk na działce budowlanej przekracza 6, 

g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie ścieków do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, na nieutwardzony 

teren działki budowlanej, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych, przy zachowaniu 

przepisów odrębnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących (projektowanych) linii niskiego napięcia, 
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- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne przy zachowaniu przepisów odrębnych, 

- dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii (z wykluczeniem turbin wiatrowych) wyłącznie 

o mocy odpowiednich dla mikroinstalacji w myśl przepisów odrębnych, 

- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w oparciu o niezbędne 

urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku 

lub przetwarzania, 

h) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

i) warunki zgodności podziału nieruchomości oraz połączenia i ponownego podziału nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę z ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak i możli-

wości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu: 

- istniejące działki ewidencyjne stanowią odrębne działki budowlane, 

- działki budowlane o wielkości minimum 500 m2 i szerokości frontów działki od strony drogi publicz-

nej minimum 20 m, 

- nowe granice nieruchomości winny zachować kąt 90o z tolerancją (+ -) 5o w stosunku do osi pasa dro-

gowego przyległej ulicy lub być równoległe albo prostopadłe do istniejących granic działek ewiden-

cyjnych, 

- dopuszcza się podział istniejących działek budowlanych wyłącznie w celu poprawy warunków zago-

spodarowania na sąsiedniej działce budowlanej (uzupełnienia działki sąsiedniej) przy zachowaniu po-

zostałych ustaleń planu, 

- fragmenty działki budowlanej po odjęciu uzupełnienia działki sąsiedniej, winny spełniać wymogi za-

gospodarowania odpowiednie dla kategorii przeznaczenia terenu i ustalonych planem parametrów, 

j) przy przeprowadzeniu scaleń i podziałów nieruchomości obowiązują warunki określone w lit „i”. 

35. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.4.46.EE: 

1) przeznaczenie: tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) istniejąca stacja transformatorowa budynkowa do zachowania, 

b) wysokość budynku stacji do 5 m, 

c) połacie dachowe budynków stacji o nachyleniu od 0,5% do 3%, 

d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

e) wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,1 do 0,8, 

f) udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 5% działki budowlanej, 

g) teren stanowi jedną działkę budowlaną urządzeń elektroenergetycznych. 

36. Ustala się przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla 

terenu o symbolu 7.4.47.EE: 

1) przeznaczenie: tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka; 

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) istniejąca stacja transformatorowa słupowa do przebudowy na budynkową lub kontenerową, 

b) wysokość budynku stacji do 5 m, 

c) połacie dachowe budynków stacji o nachyleniu od 0,5% do 3%, 

d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 70%, 

e) wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,1 do 0,8, 
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f) udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 5% działki budowlanej, 

g) teren stanowi jedną działkę budowlaną urządzeń elektroenergetycznych, 

h) odległość stacji budynkowej lub kontenerowej od linii rozgraniczającej przylegającej drogi minimum 2 m. 

Rozdział 3 

Ustalenia końcowe 

§ 10. Rozstrzyga się o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-

nego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 7, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania według treści załącznika Nr 6 do uchwały. 

§ 11. Tracą moc obowiązującą uchwały w zakresie terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Nr 7 

miasta Rawa Mazowiecka: 

1) Nr XXI/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej (Dziennik Urzędowy Województwa 

Łódzkiego Nr 64, poz. 354, ze zm.); 

2) Nr XLII/382/2002 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie zmiany miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej (Dziennik Urzędowy Wojewódz-

twa Łódzkiego Nr 64, poz. 354); 

3) Nr VIII/65/03 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej (Dziennik Urzędowy Województwa 

Łódzkiego Nr 225, poz. 2133) 

4) Nr XV/224/05 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2005 r. 

Nr 129 poz. 1328); 

5) Nr XLIII/411/06 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 

2007 r. Nr 8 poz. 71); 

6) Nr XIII/111/07 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, fragmenty położone przy ulicach: 

Mszczonowskiej, Jerozolimskiej i Wodnej, Jana Sobieskiego, Kazimierza Wielkiego, Jerozolimskiej i Sło-

necznej), Zamkowa Wola, Konstytucji 3-Maja i Krakowskiej, Warszawskiej i Targowej, Kardynała Wy-

szyńskiego i Adama Mickiewicza, Kolejowej i Łowickiej, Jana Chryzostoma Paska, Dolnej i Juliana Tu-

wima, Księże Domki oraz Juliusza Słowackiego i Katowickiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2008 r. Nr 15 

poz. 190); 

7) Nr XIV/98/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony przy ul. Orzeszko-

wej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 571); 

8) Nr XIV/97/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: Ko-

lejowej i Murarskiej, Jeżowskiej, Kazimierza Wielkiego i St. Batorego, Zamkowa Wola, Browarnej, Prze-

mysłowej i Krakowskiej, Warszawskiej i Ziemowita, Al. Konstytucji 3 Maja i Polnej, Przemysłowej, Al. 

Konstytucji 3 Maja i Południowej, Zwolińskiego i Solidarności, Tomaszowskiej i Słodowej, Osada Dolna, 

Katowickiej i Dolnej, Tomaszowskiej, Katowickiej i Wyzwolenia, Katowickiej i H. Sienkiewicza, Kato-

wickiej (przy granicy wsi Chrusty), Księże Domki (przy zbiorniku Dolna), Księże Domki (przy granicy z 

wsią Boguszyce) (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 580) 

9) Nr XXIII/174/12 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: 

Kazimierza Wielkiego i Sobieskiego, Białej, Łowickiej, Kościuszki i Słowackiego, Krakowskiej i Gąsio-

rowskiego, Solidarności, Słowackiego, Krakowskiej i Południowej, Fawornej i Słowackiego, Orzeszkowej i 

Sienkiewicza, Katowickiej i Tatar, Księże Domki (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 549); 
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10) Nr XL/310/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie 

ulic: Jeżowskiej i Sadowej, Solidarności, Solidarności (rejon cmentarza), Solidarności i Zwolińskiego, To-

maszowskiej, Krzywe Koło, Krakowskiej, Łowickiej (rejon rz. Rawki), Reymonta i Paska, Tomaszowskiej 

i Katowickiej, Słowackiego (rejon zalewu), Katowickiej i Tatar, Katowickiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 

2014 r. poz. 4653 i 4654); 

11) Nr XXX/225/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: Katowic-

kiej, Słowackiego oraz Księże Domki (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 3459). 

§ 12. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

 

 

Grażyna Dębska 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 115 – Poz. 1572



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/119/20 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

Wykaz dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka,  

obręb ewidencyjny nr 7 

 

Nr 

pisma 

 

Data wpływu 

pisma z 

 uwagami 

 

Osoba wnosząca 

uwagi i adres 

 zgłaszającego uwagi 

 

Treść uwagi 

Oznaczenie  

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

(nr działki  

ewidencyjnej) 

 

Ustalenia projektu 

planu dla  

nieruchomości, 

której dotyczy 

 uwaga 

 

 

Rozstrzygnięcie 

uwagi 

1. 20.05.2019 r. 

K.S.  

ul. Katowicka 1 

96-200 Rawa Mazo-

wiecka 

Zmiana przeznaczenia terenu z 

zabudowy usługowej (hotel) 

na zabudowę mieszkaniową z 

usługami. 

Działka nr ewid.  

481/6, obręb 7 

7.4.32.U - tereny 

zabudowy usługowej 
Uwaga odrzucona 

2. 30.07.2019 r. 

G.P.  

ul. Katowicka 37 

96-200 Rawa Mazo-

wiecka 

Zapewnienie dostępności 

komunikacyjnej do działek na 

obszarze 7.2.14.MN z ulicy 

7.2.3.KD-D przylegającej do 

terenu. 

Działka nr ewid. 

5/3, obręb 7 

7.2.14.MN - tereny 

zabudowy mieszka-

niowej jednorodzin-

nej 

Uwaga odrzucona 

W sytuacji nie uwzględnienia 

uwagi pierwszej zmienić zapis 

o treści „istniejący dojazd 

działka Nr 5/5 do zachowa-

nia”, na zapis „dostępność 

komunikacyjną do działek 

zapewnia dojazd (działka Nr 

5/5)”. 

Uwaga odrzucona 

3. 30.07.2019 r. 

K. K. 

ul. Katowicka 37A 

96-200 Rawa Mazo-

wiecka 

Propozycja innego rozwiąza-

nia projektowego dotyczącego 

nieruchomości oznaczonej 

działką ewidencyjną Nr 5/4 w 

zakresie zapewnienia dostęp-

ności komunikacyjnej do 

działek na obszarze 

7.2.13.MNu z ulicy 7.2.3.KD-

D. 

Działka nr ewid. 

5/4, obręb 7 

7.2.13.MNu - tereny 

zabudowy mieszka-

niowej jednorodzin-

nej z usługami 

Uwaga odrzucona 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/119/20 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/119/20 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/119/20 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/119/20 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/119/20 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

sposobu realizacji, zapisanych w planie miejscowym,  

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych  

gminy Miasto Rawa Mazowiecka oraz zasad ich finansowania 

1. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazo-

wiecka, obręb ewidencyjny Nr 7, zostaną wyznaczone tereny pod nową zabudowę. W konsekwencji wywołane 

zostaną do realizacji zadania inwestycyjne związane z przystosowaniem terenu do zabudowy. 

2. Zgodnie z przepisami art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 506 i poz. 1309) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szcze-

gólności zadania własne obejmują sprawy związane z problematyką gospodarki przestrzennej, a w tym między 

innymi: 

- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki 

wodnej, 

- gminnych dróg, ulic, mostów, placów, 

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 

utrzymania urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia 

w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 

- zieleni gminnej i zadrzewień. Do zadań związanych z przystosowaniem terenu do zabudowy i rozwoju 

terenów zieleni należą: 

- wykup terenu pod gminne drogi publiczne o powierzchni 6800 m2, 

- budowa nawierzchni jezdni w ulicy o powierzchni 1400 m2, 

- budowa chodnika w ulicy o powierzchni 2046 m2, 

- budowa oświetlenia ulic na długości 682 m, 

- zainstalowanie 12 lamp oświetleniowych, 

- budowa sieci wodociągowej o długości 280 m, 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 280 m, 

- budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości 280 m. 

3. Powyższe zadania zostaną umieszczone w programach rozwoju poszczególnych elementów zagospoda-

rowania a następnie w zadaniach rzeczowych budżetu miasta na kolejna lata. 

4. Finansowanie realizacji inwestycji oparte będzie o budżet miasta, z wykorzystaniem funduszy struktural-

nych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce (EFRR) oraz w 

oparciu o umowy wspólnych przedsięwzięć samorządowo-prywatne. Poszczególne tytuły inwestycyjne będą 

promowane do uwzględnienia w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego. 
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