
UCHWAlA 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 pofozone w
rejonie ulic: Kolejowej i Murarskiej, Jezowskiej, Kazimierza Wielkiego i St. Batorego,

Zamkowa Wola, Browarnej, Przemysfowej i Krakowskiej, Warszawskiej i Ziemowita, AI.
Konstytucji 3 Maja i Polnej, Przemysfowej, AI. Konstytucji 3 Maja i Pofudniowej, Zwolinskiego

i Solidarnosci, Tomaszowskiej i Sfodowej, Osada Dolna, Katowickiej i Dolnej,
Tomaszowskiej, Katowickiej i Wyzwolenia, Katowickiej i H. Sienkiewicza, Katowickiej (przy
granicy wsi Chrusty), Ksi~ze Domki (przy zbiorniku Dolna), Ksi~ze Domki (przy granicy z

wsiq Boguszyce)

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz.
U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.
675 orazz2011 r. Nr21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr
217, poz.1281) oraz art.15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r.
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr
45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr
201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz.
675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr
32, paz. 159 i Nr 153, poz. 901) w nawiqzaniu do uchwafy Nr IV/16/11 Rady Miasta Rawa
Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary
pofozone w rejonie ulic: Kolejowej i Murarskiej, Jezowskiej, Kazimierza Wielkiego i St.
Batorego, Zamkowa Wola, Browarnej, Przemysfowej i Krakowskiej, Warszawskiej i Ziemowita,
AI. Konstytucji 3 Maja i Polnej, Przemysfowej, AI. Konstytucji 3 Maja i Pofudniowej,
Zwolinskiego i Solidarnosci, Tomaszowskiej i Sfodowej, Osada Dolna, Katowickiej i Dolnej,
Tomaszowskiej, Katowickiej i Wyzwolenia, Katowickiej i H. Sienkiewicza, Katowickiej (przy
granicy wsi Chrusty), Ksi~ze Domki (przy zbiorniku Dolna), Ksi~ze Domki (przy granicy z wsiq
Boguszyce), Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co nast~puje:

Rozdziaf 1
Ustalenia og61ne

§ 1. Nie sformufowano rozstrzygni~cia w zakresie nie uwzgl~dnionych uwag do
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej, obszary pofozone w rejonie ulic: Kolejowej i Murarskiej, Jezowskiej, Kazimierza
Wielkiego i St. Batorego, Zamkowa Wola, Browarnej, Przemysfowej i Krakowskiej,
Warszawskiej i Ziemowita, AI. Konstytucji 3 Maja i Polnej, Przemysfowej, AI. Konstytucji 3
Maja i Pofudniowej, Zwolinskiego i Solidarnosci, Tomaszowskiej i Sfodowej, Osada Dolna,
Katowickiej i Dolnej, Tomaszowskiej, Katowickiej i Wyzwolenia, Katowickiej i H. Sienkiewicza,
Katowickiej (przy granicy wsi Chrusty), Ksi~ze Domki (przy zbiorniku Dolna), Ksi~ze Domki
(przy granicy z wsiq Boguszyce) - uwagi nie wpfyn~fy.

§ 2. Stwierdza si~, ze projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary pofozone w rejonie ulic: Kolejowej i
Murarskiej, Jezowskiej, Kazimierza Wielkiego i St. Batorego, Zamkowa Wola, Browarnej,
Przemysfowej i Krakowskiej, Warszawskiej i Ziemowita, AI. Konstytucji 3 Maja i Polnej,
Przemysfowej, AI. Konstytucji 3 Maja i Pofudniowej, Zwolinskiego i Solidarnosci,



Tomaszowskiej i Stodowej, Osada Dolna, Katowickiej i Dolnej, Tomaszowskiej, Katowickiej i
Wyzwolenia, Katowickiej i H. Sienkiewicza, Katowickiej (przy granicy wsi Chrusty), Ksi~ze
Domki (przy zbiorniku Dolna), Ksi~ze Domki (przy granicy z wsiq Boguszyce), nie narusza
ustalen studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa
Mazowiecka zatwierdzonego Uchwatq Nr L1V/399/201 0 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia
10 Iistopada 201 Or. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowan i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.

§ 3. 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej, zatwierdzonym uchwatq Nr XX1/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 marca 2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawy Mazowieckiej (Dziennik Urz~dowy Wojew6dztwa t6dzkiego Nr 64, poz. 554; z
2002 r. Nr 81, poz. 1529 i Nr 292, poz. 3802; z 2003 r. Nr 225, poz. 2133 i Nr 557, poz. 3651;
z 2005 r. Nr 85, poz. 829, Nr 129, poz. 1328 i Nr 282, poz. 2710; z 2006 r. Nr 7, poz. 67 i Nr 8,
poz. 71; z 2007r. Nr 180, poz. 1719 i Nr 185, Nr 1745; z 2008r. Nr 2, poz. 42, Nr 15, poz.190,
Nr116, poz. 1131, Nr201, poz. 1882, Nr365, poz. 3225, Nr365, poz. 3226, Nr362, poz.
3176 i Nr 362, poz. 3177; z 2009r Nr 59 poz. 574 oraz z 2010 Nr 4 poz. 37, Nr 24 poz. 159, Nr

r 32 poz. 239, Nr 357 poz. 3221 i poz. 3222) wprowadza si~ zmiany dotyczqce fragment6w
obszaru miasta, obejmujqcych tereny oznaczone symbolami: 1.52.PU, 1.112.U,KSp,
1.113.KDD, 2.21.M , 3.49.U, 4.02.UC, 4.03.MNp, 4.04.MNp, 4.05.KD, 4.06.KDX, 4.07.KX,
4.29.MNp, 4.34.ZPz, 4.52.MWp, 4.178.MNp, 4.200.MNp, 4.238.PU,U, 4.248.KSE,
4.277.UU,UKSn, 4.278.KDZ, 4.320.Mu, 4.344.MNu, 4.350.U, 7.09.MNp, 7.55.KDX, 7.73.MN,
7.74.MN, 7.114.MNp,RT, 7.128.P, 7.129.UU,MN, 7.130.U, 7.131.M, 7.132.U, 7.133.P,
7.134.EE, 7.135.MNu, 7.136.P, 7.141.M, 8.15.MNp, 8.50.U, 8.69.MNp, orazfragmenty
teren6w 0 symbolach: 2.56.MWp, 4.31.KD, 4.61.KZ, 4.311.M, 6.09.R,RL,WW, 7.31.KZ,
7.63.MN, 7.108.RZ, 8.31.KK.

2. Integralnq cz~sciq uchwaty Sq rysunki Nr 134 do 153 zmiany miejscowego planu
b~dqce zatqcznikami Nr 1 do 20 do uchwaty.

3. Szczeg6towy przebieg granic obszar6w obj~tych zmianq miejscowego planu jest
okreslony na rysunkach zmiany miejscowego planu.

4. Obowiqzujqcy zakres rysunk6w zmiany planu obejmuje:
1) tereny okreslone symbolem cyfrowym i symbolem przeznaczenia terenu;
2) Iinie rozgraniczajqce tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub r6znych zasadach

zagospodarowania, kt6re Sq granicq obszaru obj~tego zmianq planu miejscowego;
3) linie rozgraniczajqce tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub r6znych zasadach

zagospodarowania terenu;
4) punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgraniczajqcych tereny 0 r6znym przeznaczeniu

lub r6znych zasadach zagospodarowania terenu;
5) linie podziatu wewn~trznego teren6w - zasada podziatu na dziatki budowlane;
6) obowiqzujqce i nieprzekraczalne Iinie zabudowy;
7) punkty identyfikacyjne przebiegu linii zabudowy;
8) zwymiarowanie Iinii zabudowy oraz linii rozgraniczajqcych tereny 0 r6znym przeznaczeniu

lub r6znych zasadach zagospodarowania w metrach;
9) granice obszar6w wyst~powania stanowisk archeologicznych;

10) granice obszar6w ochrony stanowisk archeologicznych.

5. Zmianq planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,
obszary potozone w rejonie ulic: Kolejowej i Murarskiej, Jezowskiej, Kazimierza Wielkiego i
St. Batorego, Zamkowa Wola, Browarnej, Przemystowej i Krakowskiej, Warszawskiej i
Ziemowita, AI. Konstytucji 3 Maja i Polnej, Przemystowej, AI. Konstytucji 3 Maja i
Potudniowej, Zwolinskiego i Solidarnosci, Tomaszowskiej i Stodowej, Osada Dolna,
Katowickiej i Dolnej, Tomaszowskiej, Katowickiej i Wyzwolenia, Katowickiej i H.
Sienkiewicza, Katowickiej (przy granicy wsi Chrusty), Ksi~ze Domki (przy zbiorniku Dolna),
Ksi~ze Domki (przy granicy z wsiq Boguszyce):



1) dla teren6w 0 symbolach: 2.225.Mu (w zakresie fragmentu niezabudowanego), 4.351.U,
6.26.MNu, 7.152.MNu, ustala si~ wysokose stawki procentowej stuzqcej naliczeniu
optaty z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci w wysokosci 30%;

2) nie zmienia si~ wysokosci stawki procentowej stuzqcej naliczeniu optaty z tytutu wzrostu
wartosci nieruchomosci ustalonej obowiqzujqcym planem miejscowym, dla pozostatych
teren6w - z tytutu zmiany planu nie wystqpi wzrost wartosci nieruchomosci.

§ 4. 1. Poj~cia i okreslenia uzyte w planie, a nie zdefiniowane w niniejszym
paragrafie, nalezy rozumiee zgodnie z og61nie obowiqzujqcymi przepisami prawa
obowiqzujqcego wg stanu na dzien podj~cia niniejszej uchwaty.

2. Jezeli poj~cia i okreslenia uzyte w zmianie planu, a nie zdefiniowane w
niniejszym paragrafie, posiadajq r6zne definicje w og61nie obowiqzujqcych przepisach prawa,
nalezy stosowae ich znaczenie wg przepis6w 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

3. Iiekroe w zmianie planu miejscowego jest mowa 0:
1) "obszarze zmiany planu" - nalezy przez to rozumiee nieruchomosci lub ich cz~sci

potozone w granicach niniejszej zmiany planu;
2) "obszarze urbanistycznym" - nalezy przez to rozumiee fragment obszaru miasta,

kt6rego granice pokrywajq si~ z granicami obr~bu geodezyjnego;
3) "terenach" - nalezy przez to rozumiee wydzielone Iiniami rozgraniczajqcymi w obszarze

zmiany planu, nieruchomosci lub ich cz~sci, dla kt6rych zostaty okreslone niniejszq
zmianq planu r6zne przeznaczenia lub r6zne zasady zagospodarowania i kt6re zostaty
oznaczone w tekscie zmiany miejscowego planu oraz na rysunku zmiany miejscowego
planu symbolami cyfrowymi;

4) "przeznaczeniu" - nalezy przez to rozumiee okreslone dla poszczeg61nych teren6w
zespoty uprawnien i zobowiqzan do podejmowania dziatan w przestrzeni, stuzqcych
realizacji okreslonych cel6w, wyodr~bnione wg zasad i sposob6w korzystania
z nieruchomosci, oznaczone w tekscie zmiany planu i na rysunku zmiany planu
symbolami Iiterowymi;

5) "dopuszczeniu" nalezy przez to rozumiee uprawnienia do realizacji na dziake budowlanej
obiekt6w budowlanych lub form zagospodarowania wskazanych w zasadach i warunkach
zagospodarowania terenu, wykraczajqce funkcjq uzytkowq poza ustalone w definicji
przeznaczenie terenu zawarte w ust. 4 niniejszego paragrafu, kt6re mogq towarzyszye
istniejqcym lub realizowanym obiektom budowlanym 0 funkcjach zgodnych z
przeznaczeniem, 0 udziale powierzchni uzytkowej wszystkich budynk6w na dziake
budowlanej nie przekraczajqcym 45 %;

6) "granicach obszaru obj~tego rysunkiem zmiany planu" - nalezy przez to rozumiee
te zewn~trzne linie rozgraniczajqce tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub r6znych zasadach
zagospodarowania, przy kt6rych wykreslono symbol granicy (okreslony w legendzie
rysunku zmiany planu) obszaru obj~tego rysunkiem zmiany planu;

7) "nieprzekraczalnej linii zabudowy" - nalezy przez to rozumiee lini~, w kt6rej moze bye
umieszczona sciana budynku bez jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczajqcej ulicy
lub innych wskazanych rysunkiem zmiany planu element6w zagospodarowania terenu;
zakaz ten nie dotyczy element6w architektonicznych takich jak: balkon, wykusz, gzyms,
okap dachu, zadaszenie wejscia, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych detali
wystroju architektonicznego, kt6rych wysuni~cie poza scian~ budynku nie przekracza
odlegtosci 1,3 m chyba, ze jest to linia zabudowy ustalona od napowietrznej linii
elektroenergetycznej;

8) "obowiqzujqcej linii zabudowy" - nalezy przez to rozumiee lini~, w kt6rej obowiqzkowo
nalezy usytuowae scian~ budynku (Iub, co najmniej jeden naroznik budynku w sytuacji
usytuowania sciany budynku r6wnolegle do wsp61nej granicy z sqsiedniq dziatkq
budowlanq) bez jej przekraczania w kierunku Iinii rozgraniczajqcej ulicy lub innych
wskazanych rysunkiem planu element6w zagospodarowania terenu z zastrzezeniem, ze



w terenach mieszkaniowych linia ta dotyczy tylko budynk6w mieszkalnych oraz
fragment6w budynk6w 0 funkcji mieszkaniowej, a dla pozostatych budynk6w
(fragment6w budynk6w mieszkalnych) 0 innych funkcjach jest Iiniq nieprzekraczalnq,
zakaz ten nie dotyczy element6w architektonicznych takich jak: balkon, wykusz, gzyms,
okap dachu, zadaszenie wejscia, rynna, rura spustowa, podokienniki i innych detali
wystroju architektonicznego chyba, ze ustalenia rozdziatu 2 stanowiq inaczej;

9) "udziale powierzchni terenu biologicznie czynnej" - nalezy przez to rozumiec wskaznik
urbanistyczny (Iiczb~ niemianowanq) ustalony zmianq planu dla terenu lub dziatki
budowlanej, uzyskany z podzielenia sumy powierzchni gruntu rodzimego pokrytego
roslinnosciq oraz wodami powierzchniowymi na terenie lub dziake budowlanej, a takze
50% sumy powierzchni taras6w i stropodach6w, urzqdzonych jako state trawniki
lub kwietniki na podtozu zapewniajqcym ich naturalnq wegetacj~, 0 powierzchni
nie mniejszej niz 10m2

, do powierzchni catego terenu lub dziatki budowlanej;
10) "Iinii podziatu wewn~trznego teren6w 0 rMnym przeznaczeniu lub zasadach

zagospodarowania" - nalezy rozumiec Iini~ okreslonq rysunkiem zmiany planu okreslajqcq
zasad~ podziatu na dziatki budowlane;

11) "stanie istniejqcym" zagospodarowania terenu - nalezy przez to rozumiec stan
zagospodarowania oraz stan granic prawnych terenu na dzien uchwalenia niniejszej
zmiany planu;

12) "polu widocznosci" - nalezy przez to rozumiec powierzchni~ w obr~bie skrzyzowania ulic
poza jezdniami, wolnq od przeszk6d wyzszych niz 0,75 m, jak: budowle, drzewa, krzewy,
stupy, tablice, parkujqce pojazdy itp;

13) "zachowaniu obiekt6w budowlanych lub przyrodniczych" w poszczeg61nych terenach -
nalezy przez to rozumiec: dopuszczalnosc wykonywania na istniejqcych obiektach
budowlanych przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy i remont6w,
a na istniejqcych obiektach przyrodniczych wykonywania zabieg6w piel~gnacyjnych
i odtworzeniowych;

14) "wysokosci budynk6w" okreslonej w metrach - nalezy przez to rozumiec wysokosc liczonq
od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego cz~sci pierwszej
kondygnacji nadziemnej budynku do najwyzej potozonego punktu przekrycia;

15) "zabudowie pierzejowej" - nalezy przez to rozumiec takie usytuowanie budynk6w,
w kt6rym obydwie sciany szczytowe na catej jej powierzchni Sq umieszczone
bezposrednio przy granicach z dziatkami sqsiednimi a sciany od strony przylegajqcej ulicy
umieszczone Sq w Iinii rozgraniczajqcej ulicy;

16) "przepisach szczeg61nych lub odr~bnych" nalezy przez to rozumiec zawarte w ustawach i
rozporzqdzeniach przepisy oraz ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajqce z uchwat wtasciwych organ6w.

4. lIekroc w zmianie planu miejscowego jest mowa 0 przeznaczeniu:
1) "tereny zabudowy mieszkaniowej z usfugami", oznaczonym symbolem "Mu", nalezy

przez to rozumiec przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejqcych oraz
realizowania (z niezb~dnymi do ich funkcjonowania budynkami 0 pomieszczeniach
technicznych i gospodarczych, garazami oraz terenami zieleni, dojsciami, dojazdami,
miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej):
a) projektowanych budynk6w mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych,
b) projektowanych budynk6w 0 funkcjach: administracji, kultury, oswiaty, stuzby zdrowia (z

wytqczeniem szpitali), opieki spotecznej i socjalnej (z wytqczeniem dom6w opieki),
opieki nad dzieckiem, obstugi finansowej, handlu (z wytqczeniem obiekt6w handlowych
o powierzchni uzytkowej powyzej 400m2

), gastronomii, poczty i telekomunikacji, ustug
(z wytqczeniem zaktad6w wulkanizacji, myjni samochodowych, stacji paliw, baz
transportu i warsztat6w samochodowych);

2) "tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej", oznaczonym symbolem "MN",
nalezy przez to rozumiec przeznaczenie stuzqce dziataniom ograniczonym do
zachowania istniejqcych oraz realizowania projektowanych budynk6w mieszkalnych,



jednorodzinnych z niezb~dnymi do ich funkcjonowania budynkami 0 pomieszczeniach
technicznych i gospodarczych, garazami oraz powierzchniami biologicznie czynnymi,
dojsciami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej;

3) "tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usfugami", oznaczonym
symbolem "MNu", nalezy przez to rozumiec przeznaczenie ograniczone do zachowania
istniejqcych oraz realizowania (z niezb~dnymi do ich funkcjonowania budynkami 0
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garazami oraz terenami zieleni,
dojsciami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej), przy
zachowaniu ograniczen zawartych w rozdziale 2 niniejszej uchwaty:
a) projektowanych budynk6w mieszkalnych jednorodzinnych,
b) projektowanych budynk6w 0 funkcjach: administracji, kultury, oswiaty, stuzby zdrowia (z

wytqczeniem szpitali), opieki spotecznej i socjalnej (z wytqczeniem dom6w opieki),
obstugi finansowej, handlu (z wytqczeniem obiekt6w handlowych 0 powierzchni
uzytkowej powyzej 200 m\ gastronomii, poczty i Jelekomunikacji, ustug
(z wytqczeniem zwiqzanych z obstugq srodk6w transportu samochodowego w tym
mi~dzy innymi warsztat6w naprawy, stacji diagnostycznych baz transportu
samochodowego, zaktad6w wulkanizacji, myjni samochodowych i stacji paliw),
wytqcznie jako budynk6w towarzyszqcych istniejqcemu lub projektowanemu budynkowi
mieszkalnemu lub jako lokalu w budynku mieszkalnym;

4) "tereny zabudowy usfugowej" oznaczonym symbolem "U", nalezy przez to rozumiec
przeznaczenie ograniczone do utrzymania istniejqcych oraz realizowania
projektowanych budynk6w 0 funkcji administracji i wymiaru sprawiedliwosci,
bezpieczenstwa publicznego, kultury, obstugi finansowej, handlu (z wytqczeniem
obiekt6w handlowych 0 powierzchni sprzedazy powyzej 1000 m\ ochrony zdrowia (z
wytqczeniem szpitali) gastronomii, turystyki, poczty i telekomunikacji, ustug
nieprodukcyjnych zwiqzanych z konsumpcjq indywidualnq, oraz ustug z wykluczeniem
zwiqzanych z obstugq srodk6w transportu samochodowego (w tym mi~dzy innymi
warsztat6w naprawy, stacji diagnostycznych, baz transportu samochodowego, zaktad6w
wulkanizacji, myjni samochodowych i stacji paliw), z niezb~dnymi do ich funkcjonowania
budynkami 0 pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garazami oraz
powierzchniami biologicznie czynnymi, dojsciami, dojazdami, miejscami postojowymi i
obiektami infrastruktury technicznej, przy zachowaniu ograniczen i dopuszczen
zawartych w rozdziale 2 niniejszej uchwaty;

5) "tereny obiektow produkcyjnych, skfadow i magazynow", oznaczonym symbolem
IIp'', nalezy przez to rozumiec przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejqcych
oraz realizowania projektowanych budynk6w 0 funkcji produkcyjnej (z wytqczeniem
produkcji zwierz~cej i roslinnej), ustug produkcyjnych oraz sktad6w, magazyn6w i baz
budowlanych z niezb~dnymi do ich funkcjonowania budynkami 0 pomieszczeniach
administracyjnych, technicznych i gospodarczych, garazami oraz terenami zieleni,
dojsciami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej;

6) "tereny obsfugi srodkow transportu samochodowego", oznaczonym symbolem "KS",
nalezy przez to rozumiec przeznaczenie ograniczone do utrzymania istniejqcych oraz -
realizowania projektowanych budynk6w: bazy transportu samochodowego, warsztat6w
srodk6w transportu, stacji paliw, myjni samochodowych, z niezb~dnymi do ich funkcjonowania
budynkami 0 pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garazami oraz terenami zieleni,
dojsciami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej;

7) "tereny myjni samochodowych", oznaczonym symbolem "KSm", nalezy przez to rozumiec
przeznaczenie ograniczone do utrzymania istniejqcych oraz realizowania projektowanych
budynk6w: myjni samochodowych, z niezb~dnymi do ich funkcjonowania budynkami 0



pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garazami oraz terenami zieleni, dojsciami,
dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury technicznej;

8) "tereny dr6g publicznych - droga ekspresowa", oznaczonym symbolem "KDE",
nalezy przez to rozumiec przeznaczenie ograniczone do utrzymania istniejqcych oraz
realizacji projektowanych dr6g klasy ekspresowa, 0 pasie drogowym okreslonym liniami
rozgraniczajqcymi;

9) "tereny dr6g publicznych - ulica zbiorcza", oznaczonym symbolem "KDZ", nalezy
przez to rozumiec przeznaczenie sfuzqce dziafaniom ograniczonym do zachowania
istniejqcych oraz realizacji projektowanych dr6g (ulic) klasy zbiorcza, 0 pasie drogowym
okreslonym liniami rozgraniczajqcymi;

10) "tereny dr6g publicznych - ulica lokalna", oznaczonym symbolem "KDL", nalezy
przez to rozumiec przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejqcych oraz realizacji
projektowanych ulic 0 klasie lokalna, 0 pasie drogowym okreslonym liniami
rozgraniczajqcymi;

11) "tereny dr6g publicznych - ulica dojazdowa", oznaczonym symbolem "KDD", nalezy
przez to rozumiec przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejqcych oraz realizacji
projektowanych ulic 0 klasie dojazdowa, 0 pasie drogowym okreslonym liniami
rozgraniczajqcymi;

12) "tereny sciezki pieszo-rowerowej", oznaczonym symbolem "KX", nalezy przez to
rozumiec przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejqcych oraz realizacji
projektowanych teren6w z ruchem wyfqcznie pieszym lub rowerowym;

13) "tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka", oznaczonym symbolem
"EE", nalezy przez to rozumiec przeznaczenie ograniczone do utrzymania istniejqcych
oraz realizacji projektowanych stacji transformatorowych z niezb~dnymi dojsciami,
dojazdami i obiektami infrastruktury technicznej.

§ 5. Na obszarach obj~tych zmianq planu ustala si~ zasady zabudowy i
zagospodarowania terenu:

1) linie rozgraniczajqce tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania
nalezy identyfikowac w oparciu 0 ustalenia zawarte w przepisach rozdziafu 2 niniejszej
uchwafy, a w przypadku braku takich ustalen w oparciu 0:
a) punkty identyfikacyjne okreslone na rysunku zmiany planu,
b) trwafe naniesienia lub granice wfasnosci - jako linie (punkty) pokrywajqce si~ z tymi

elementami rysunku zmiany planu;
2) w sytuacji wyczerpania warunk6w okreslonych w pkt 1 niniejszego paragrafu, linie

rozgraniczajqce tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania
nalezy identyfikowac w oparciu 0 miary graficzne z rysunku zmiany planu;

3) linie zabudowy - okreslono na rysunku zmiany planu punktami identyfikacyjnymi
lub zwymiarowaniem;

4) w sytuacji, gdy dla danego terenu (fragmentu terenu) nie okreslono linii zabudowy,
nalezy przez to rozumiec, ze Iinia pokrywa si~ z liniq rozgraniczajqcq tereny 0 rMnym
przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania przy zachowaniu przepis6w
szczeg61nych z tym, ze w terenach 0 zabudowie pierzejowej taka linia zabudowy jest liniq
obowiqzujqcq dla budynk6w mieszkalnych i usfugowych;

5) w pasie terenu okreslonym liniq zabudowy i liniq rozgraniczajqcq ulicy obowiqzuje zakaz
realizacji tymczasowych obiekt6w budowlanych chyba, ze ustalenia zawarte w przepisach
rozdziafu 2 niniejszej uchwafy stanowiq inaczej;

6) dopuszczalne jest zachowanie budynk6w mieszkalnych pofozonych w gf~bi dziafki
budowlanej, dla kt6rej ustalono obowiqzujqcq lini~ zabudowy;



7) dopuszcza si~ rozbudow~ i nadbudow~ budynk6w mieszkalnych wykraczajqcych
fragmentem obrysu zewn~trznego mur6w poza okreslonq planem linie zabudowy ale bez
prawa rozbudowy w kierunku przylegajqcej drogi;

8) w pasach terenu 0 szerokosci 7,5 m od osi linii elektroenergetycznej 15 kV i od osi stacji
transformatorowych s~upowych, dopuszczalna jest realizacja budynk6w przy zachowaniu
warunk6w bezpieczeristwa ustalonych przepisami szczeg6lnymi;

9) w terenach, dla kt6rych okreslono minimalnq odleglosc budynk6w od osi napowietrznych
linii elektroenergetycznych sredniego napi~cia, warunek ten przestaje obowiqzywac
z chwilq likwidacji tej Iinii;

10) ustala si~ nast~pujqce wskazniki wyposazenia teren6w budowlanych w miejsca postojowe
dla samochod6w osobowych:
a) w terenach 0 przeznaczeniu tereny uslugowe minimum:

- dla obiekt6w handlowych - jedno stanowisko na kazde rozpocz~te 40m2 powierzchni
uzytkowej,

- dla obiekt6w gastronomii - jedno stanowisko na kazde 4 miejsca konsumenckie,
- dla obiekt6w hotelowych - jedno stanowisko na kazde 2 miejsca noclegowe,
- dla obiekt6w administracyjnych i obslugi finansowej 7 stanowisk na kazde 100 m2

powierzchni uzytkowej,
- dla pozostalych obiekt6w uslugowych - jedno stanowisko na kazde 100 m2

powierzchni uzytkowej,
b) w terenach 0 przeznaczeniu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

dla jednego budynku mieszkalnego maksimum - 4 stanowiska w garazach,
c) w terenach 0 przeznaczeniu tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

dla jednego lokalu mieszkalnego minimum - 1 stanowisko,
d) w terenach, na kt6rych dopuszczalna jest realizacja obiekt6w produkcyjnych, sklad6w i

magazyn6w minimum - 1 stanowisko na 500 m2 pow. uzytkowej budynk6w 0 funkcji
produkcyjnych, sklad6w i magazyn6w;

11) ustala si~ nast~pujqce wskazniki wyposazenia teren6w budowlanych w miejsca postojowe
dla samochod6w ci~zarowych:
a) w terenach, na kt6rych dopuszczalna jest realizacja obiekt6w produkcyjnych, sklad6w

i magazyn6w:
- minimum 1 stanowisko na kazde 1000 m2 pow. uzytkowej budynk6w 0 funkcji

produkcyjnych, sklad6w i magazyn6w,
- 0 powierzchni dostosowanej do transportochlonnosci dostaw i wywozu produkt6w;

b) w terenach 0 przeznaczeniu okreslonym symbolami MN i MNu obowiqzuje zakaz
realizacji miejsc postojowych dla samochod6w ci~zarowych;

12) przepis zawarty w pkt. 10 niniejszego paragrafu nie dotyczy obiekt6w handlowych
nie posiadajqcych powierzchni sprzedazy;

13) maksymalna wysokosc liczona od poziomu terenu przy najnizej polozonym wejsciu do
budynku lub jego cz~sci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do najwyzej
polozonej g6rnej powierzchni (kraw~dzi) przekrycia nie moze przekraczac dla budynku
mieszkalnego (chyba, ze ustalenia rozdzialu 2 stanowiq inaczej:
a) 0 jednej kondygnacji nadziemnej - 7,5 m,
b) 0 wysokosci 2 kondygnacje nadziemne i wysokosci dwie kondygnacje nadziemne w

tym druga kondygnacja nadziemna w poddaszu uzytkowym - 10m,
c) 0 wysokosci 3 kondygnacje nadziemne i wysokosci trzy kondygnacje nadziemne w tym

trzecia kondygnacja nadziemna w poddaszu uzytkowym - 13 m;
d) 0 wysokosci 4 kondygnacje nadziemne i wysokosci cztery kondygnacje nadziemne w

tym czwarta kondygnacja nadziemna w poddaszu uzytkowym - 16 m;
e) 0 wysokosci 5 kondygnacji nadziemnych - 18 m;

14) maksymalna wysokosc liczona od poziomu terenu przy najnizej polozonym wejsciu do
budynku lub jego cz~sci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do najwyzej
polozonej g6rnej powierzchni (kraw~dzi) przekrycia dla budynku uslugowego 0 jednej
kondygnacji lub 0 dw6ch kondygnacjach nie moze przekraczac 9 m, 0 trzech



kondygnacjach nie moze przekraczac 14 m chyba ze ustalenia rozdzia+u 2 stanowiq
inaczej;

15) w terenach, na ktorych przeznaczenie umozliwia realizacj~ budynkow, dopuszczalne jest
sytuowanie budynkow bezposrednio przy granicy sqsiedniej dzia+ki budowlanej lub
zblizenie na odleg+osci do 1,5 m od granicy z sqsiedniq dzia+kq budowlanq przy
zachowaniu przepisow dotyczqcych dost~pu do pomieszczen naturalnego oswietlenia,
zapewnienia w pomieszczeniach czasu nas+onecznienia, zachowania bezpieczenstwa
pozarowego oraz przy zachowaniu pozosta+ych ustalen planu;

16) w terenach okreslonych planem, obowiqzuje zakaz realizacji ogrodzen 0 wysokosci
powyzej 1,8m;

17) obowiqzuje zakaz realizacji ogrodzen od strony ulic i kolejki wqskotorowej:
a) z prefabrykatow betonowych,
b) 0 wype+nieniu powierzchni powyzej 50 %;

18) w terenach 0 przeznaczeniu tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 0 symbolu
MN, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,z us+ugami - 0 symbolu "MNu" oraz
na dzia+kach budowlanych zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w terenach
zabudowy mieszkaniowej 0 symbolu "M" i mieszkaniowo us+ugowej 0 symbolu :Mu"
dopuszcza si~ realizacj~:
a) w obr~bie jednej dzia+ki budowlanej zabudowy mieszkaniowej 0 wielkosci okreslonej

przepisami rozdzia+u 2 niniejszej uchwa+y, jednego budynku mieszkalnego
jednorodzinnego,

b) obiektow us+ugowych jako zabudowy uzupe+niajqcej wy+qcznie w ramach dzia+ek
budowlanych zabudowy mieszkaniowej pod warunkiem zachowania udzia+u w
powierzchni uzytkowej wszystkich budynkow na dzia+ce budowlanej maksimum 45 %;

19) pokazane na rysunku planu linie podzia+u wewn~trznego jako zasada podzia+u,
obowiqzujq w zakresie kierunku przebiegu granic nowego podzia+u oraz usytuowania
dzia+ek w stosunku do ulic;

20) w obszarach obj~tych zmianq planu nie wyznacza si~ granic obszarow wymagajqcych
przeprowadzenia scalen i podzia+ow nieruchomosci a w zwiqzku z tym nie okresla si~
szczego+owych zasad i warunkow scalania i podzia+u nieruchomosci;

21) ograniczenia zagospodarowania terenu, zawarte w rozdziale 2 uchwa+y nie dotyczq
inwestycji z zakresu +qcznosci publicznej, przy zachowaniu mozliwosci zabudowy i
zagospodarowania terenu okreslonego niniejszym planem miejscowym oraz zachowania
przepisow odr~bnych.

Rozdziaf 2
Zasady ochrony i ksztaftowania fadu przestrzennego oraz zasady i warunki

ksztaftowania zagospodarowania na wyodr~bnionych terenach.

§.6. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 1 wyznacza si~ tereny 0 roznym
przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania okreslone na rysunku zmiany planu
liniami rozgraniczajqcymi oraz symbolem cyfrowym i literowym.

2. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczegolne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, ktory zosta+ oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 134 symbolem 1.149.KDD:

1) przeznaczenie: tereny drog publicznych - ulica dojazdowa;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) droga 0 jednej jezdni i dwoch pasach ruchu,
b) w programie uzbrojenia dopuszczalna realizacja sieci infrastruktury technicznej

obs+ugujqcej przylegajqce tereny zabudowy, a w szczegolnosci sieci:
telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociqgowej i
elektroenergetycznej,



c) fragment terenu (wg rysunku planu) pofozony jest w obszarze ochrony stanowisk
archeologicznych, prace ziemne podlegajq nadzorowi archeologicznemu na
warunkach okreslonych w przepisach szczegolnych.

3. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczegolne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, ktory zosta~ oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 134 symbolem 1.150.U:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy us~ugowej;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zasady zabudowy:
- dopuszcza si~ realizacj~ lokali mieszkalnych w budynku us~ugowym 0 udziale

powierzchni uzytkowej do 30%,
- wysokosc budynku us~ugowego do 3 kondygnacji nadziemnych,
- wysokosc pozosta~ych budynkow - jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie
do 6 m,

- po~acie dachowe budynku us~ugowego 0 nachyleniu od 5 % do 100 %,
- po~acie dachowe na pozosta~ych budynkach 0 nachyleniu od 20 % do 70 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki budowlanej do 50
0/0,

- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziake budowlanej od 0,3 do 1,5,
b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- ustala si~ zasad~ rownoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji elementow
infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ wod przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiektow i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposobow zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnikow w tym kolektorow s~onecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opafowego
i energii elektrycznej,

- udziaf powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 10% dzia~ki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych (zawsze i potencjalnie)
znaczqco oddziafywac na srodowisko za wyjqtkiem sieci i urzqdzen infrastruktury
technicznej zwiqzanych wY~qcznie z uzytkowaniem budynkow w obr~bie terenu oraz
obiektow i urzqdzen z zakresu fqcznosci publicznej przy zachowaniu przepisow
odr~bnych i interesow osob trzecich,

- teren podlega ochronie przed hafasem jako tereny mieszkaniowo-usfugowe w mysl
przepisow szczegolnych,

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspokzesnej:
- fragment terenu (wg rysunku planu) pofozony jest w obszarze ochrony stanowisk

archeologicznych, prace ziemne podlegajq nadzorowi archeologicznemu na
warunkach okreslonych w przepisach szczegolnych,

d) zasady obsfugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjna do terenu z przylegajqcych ulic,
- miejsca postojowe wyfqcznie w obr~bie dziafki budowlanej,

e) zasady obsfugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciekow bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do komunalnych urzqdzen

kanalizacyjnych, do ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu przepisow
szczegolnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napi~cia lub stacji
transformatorowej w terenie 0 symbolu 1.152.EE,

- istniejqce sieci elektroenergetyczne 15kV (kablowe) do zachowania,
- zrodfa ciepfa w budynkach - lokalne,



- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych
przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia stuzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f ) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam:
- ptaskich przylegajqcych do sciany,
- 0 powierzchni nie przekraczajqcej 10 % powierzchni catkowitej sciany budynku,

h) teren stanowi jednq dziafk~ budowlanq.

4. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 134 symbolem 1.151.KSm:

1) przeznaczenie: tereny myjni samochodowej;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:
- budynki obstugi srodk6w transportu samochodowego 0 wysokosci do 12 m,
- potacie dachowe 0 nachyleniu od 2 % do 100 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej do

60%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziake budowlanej od 0,3 do 0,8,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala si~ zasad~ r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w

infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ w6d przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiekt6w i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposob6w zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnik6w w tym gazu, oleju opatowego i energii elektrycznej,

- udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 5 % dziatki budowlanej,
- obowiqzuje zachowanie jakosci srodowiska na granicy dziatki budowlanej, do kt6rej

inwestor posiada tytut prawny, odpowiednich dla przeznaczenia terenu okreslonego
dla dziatek sqsiednich,

- teren nie podlega ochronie przed hatasem w mysl przepis6w szczeg6lnych,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych zawsze znaczqco oddziatywac

na srodowisko,
c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury wsp6tczesnej:

- fragment terenu (wg rysunku planu) potozony jest w obszarze ochrony stanowisk
archeologicznych, prace ziemne podlegajq nadzorowi archeologicznemu na
warunkach okreslonych w przepisach szczeg6lnych,

d) zasady obstugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjna do drogi 0 symbolu 1.149.KDD,
- liczba miejsc postojowych dla samochod6w osobowych minimum 3 stanowiska,
- miejsca postojowe wytqcznie w obr~bie dziatki budowlanej,

e) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie sciek6w z myjni samochodowej do komunalnych urzqdzen

kanalizacyjnych po uprzednim dostosowaniu do wymog6w przepis6w szczeg6lnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do komunalnych urzqdzen

kanalizacyjnych, do ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu przepis6w
szczeg6lnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej Iinii niskiego napi~cia lub stacji
transformatorowej w terenie 0 symbolu 1.152.EE,

- zr6dta ciepta w budynkach - lokalne,



- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych
przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia shtqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynk6w od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam:
- ptaskich przylegajqcych do sciany,
- 0 powierzchni nie przekraczajqcej 20 % powierzchni catkowitej sciany budynku,

h) teren stanowi jednq dziatk~ budowlanq.

5. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 134 symbolem 1.152.EE:

1) przeznaczenie: tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) istniejqca stacja transformatorowa do zachowania,
b) udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 10 % terenu.

6. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 135 symbolem 1.153.U

1) przeznaczenie: tereny zabudowy ustugowej;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zasady zabudowy:
- dopuszcza si~ realizacj~ magazyn6w i sktad6w handlu hurtowego,
- powierzchnia sprzedazy obiektu handlowego do 2000m2

,

- wysokosc budynku ustugowego do 2 kondygnacji nadziemnych,
- wysokosc pozostatych budynk6w - jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie
do6 m,

- potacie dachowe budynku ustugowego 0 nachyleniu od 5 % do 100 %,
- potacie dachowe na pozostatych budynkach 0 nachyleniu od 20 % do 70 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej do

50%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziake budowlanej od 0,3 do 1,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala si~ zasad~ r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w

infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ w6d przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiekt6w i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposob6w zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnik6w w tym kolektor6w stonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opatowego
i energii elektrycznej,

- udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 10 % dziatki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych (zawsze i potencjalnie)
znaczqco oddziatywac na srodowisko za wyjqtkiem sieci i urzqdzen infrastruktury
technicznej zwiqzanych wytqcznie z uzytkowaniem budynk6w w obr~bie terenu oraz
obiekt6w i urzqdzen z zakresu tqcznosci publicznej przy zachowaniu przepis6w
odr~bnych i interes6w os6b trzecich,

- teren nie podlega ochronie przed hatasem w mysl przepis6w szczeg6lnych,
c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury wsp6tczesnej:

- fragment terenu (wg rysunku planu) potozony jest w obszarze ochrony stanowisk
archeologicznych, prace ziemne podlegajq nadzorowi archeologicznemu na
warunkach okreslonych w przepisach szczeg6lnych,

d) zasady obstugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjna do terenu z ulicy 0 symbolu 1.05.KD,



- miejsca postojowe w obr~bie dziatki budowlanej,
- dopuszcza si~ wykorzystanie do obstugi obiekt6w, miejsc parkingowych na terenie 0

symbolu 1.53.KK,PU,KSp,
e) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do komunalnych urzqdzen

kanalizacyjnych, do ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu przepis6w
szczeg6lnych,

- zr6dta ciepta w budynkach - lokalne,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napi~cia,
- istniejqce sieci elektroenergetyczne 15kV do zachowania z dopuszczeniem zmiany
trasy i przebudowy na kablowe na warunkach dysponenta sieci,

- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych
przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia stuzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam:
- ptaskich przylegajqcych do sciany,
- 0 powierzchni nie przekraczajqcej 10 % powierzchni catkowitej sciany budynku,

h) teren stanowi jednq dziatk~ budowlanq.

§. 7. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 2 wyznacza si~ tereny 0 r6znym
przeznaczeniu lub r6znych zasadach zagospodarowania okreslone na rysunku zmiany planu
liniami rozgraniczajqcymi oraz symbolem cyfrowym i literowym.

2. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 136 symbolem 2.225.Mu:

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

a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne zabudowy wielorodzinnej 0 wysokosci do siedmiu kondygnacji

nadziemnych do 24 m,
- budynki mieszkalne zabudowy jednorodzinnej 0 wysokosci do trzech kondygnacji

nadziemnych w tym trzecia w poddaszu uzytkowym,
- wysokosc budynk6w ustugowych do dw6ch kondygnacji nadziemnych,
- wysokosc pozostatych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie
do 6 m,

- potacie dachowe 0 nachyleniu od 10 % do 100 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej do
60%,

- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziake budowlanej od 0,3 do 1,5,
b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- ustala si~ zasad~ r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w
infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ w6d przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiekt6w i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposob6w zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnik6w w tym kolektor6w stonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opatowego
i energii elektrycznej,

- udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej
wielorodzinnej z ustugami, co najmniej 5 % dziatki budowlanej,



- udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej z ustugami, co najmniej 10 % dziatki budowlanej,

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

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

- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~e mogqcych (zawsze i potencjalnie)
znaczqco oddziatywae na srodowisko za wyjqtkiem sieci i urzqdzen infrastruktury
technicznej zwiqzanych wytqcznie z uzytkowaniem budynk6w w obr~bie terenu oraz
obiekt6w i urzqdzen z zakresu tqcznosci publicznej przy zachowaniu przepis6w
odr~bnych i interes6w os6b trzecich,

- teren nalezy do rodzaju terenu a dopuszczalnym poziomie hatasu w srodowisku
jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowo-ustugoWq,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6tczesnej,

d) zasady obstugi komunikacyjnej:
- dost~pnose komunikacyjnq do terenu i dziatek budowlanych zapewniajq istniejqce

ulice lokalne przylegajqca do terenu oraz istniejqce drogi wewn~trzne,
- miejsca postojowe wytqcznie w obr~bie terenu,

e) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do zewn~trznej sieci kanalizacji

deszczowej, do ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu przepis6w szczeg6lnych,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napi~cia,
- zaopatrzenie w gaz z istniejqcej sieci,
- zr6dta ciepta w budynkach - lokalne lub osiedlowe,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu a niezb~dne urzqdzenia stuzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynku ad strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam
ptaskich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10%
powierzchni catkowitej sciany budynku,

h) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i ) zasady podziatu nieruchomosci:

- wielkose dziatki budowlanej minimum 500 m2
, przy zachowaniu szerokosci front6w

dziatek minimum 10m,
- dziatki gruntu, nie spetniajqce powyzszych warunk6w mogq bye wydzielane wytqcznie
jako cz~sci uzupetniajqce innych nieruchomosci w celu utworzenia dziatki
budowlanej.

3. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 136 symbolem 2.226.KDL:

1) przeznaczenie: tereny dr6g publicznych - ulica lokalna;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) poszerzenie pasa drogowego ulicy Kazimierza Wielkiego,
b) w programie uzbrojenia dopuszczalna realizacja sieci infrastruktury technicznej

obstugujqcej przylegajqce tereny zabudowy, a w szczeg61nosci sieci:
telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociqgowej i
elektroenergetycznej na warunkach wtasciwego zarzqdcy drogi.



§. 8. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 3 wyznacza si~ tereny 0 roznym
przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania okreslone na rysunku zmiany planu
liniami rozgraniczajqcymi oraz symbolem cyfrowym i Iiterowym.

2. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczegolne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, ktory zostaf oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 137 symbolem 3.67.P,KS:

1) przeznaczenie: tereny obiektow produkcyjnych, skfadow i magazynow oraz obsfugi
srodkow transportu samochodowego;

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

- budynki 0 wysokosci do 11 m,
- pofacie dachowe 0 nachyleniu od 2 % do 100 %,
- dopuszcza si~ stosowanie przekryc powfokowych 0 profilach fukowych,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do Rowierzchni dziafki budowlanej do

50%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziake budowlanej od 0,2 do 1,
- w budynkach 0 funkcji skfadow i magazynow dopuszcza si~ realizacj~ pomieszczen

o funkcji handlu 0 udziale powierzchni uzytkowej do 5 %,
- myjnia samochodowa wyfqcznie dla samochodow osobowych,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala si~ zasad~ rownoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji elementow

infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ wod przed zanieczyszczeniem w
stosunku do realizacji obiektow i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnikow w tym gazu, oleju opafowego i energii elektrycznej,

- udziaf powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 10% dziafki
budowlanej,

- obowiqzuje zachowanie jakosci srodowiska na granicy dziafki budowlanej, do ktorej
inwestor posiada tytuf prawny, odpowiednich dla przeznaczenia terenu okreslonego
dla dziafek sqsiednich,

- teren nie podlega ochronie przed hafasem w mysl przepisow szczegolnych,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych zawsze znaczqco oddziafywac

na srodowisko,
c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury

wspofczesnej,
d) zasady obsfugi komunikacyjnej:

- dost~pnosc komunikacyjnq do terenu wyfqcznie z przylegajqcej ulicy 0 symbolu
3.40.KL,

- miejsca postojowe wyfqcznie w obr~bie dziafek budowlanych,
e) zasady obsfugi systemami infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcych sieci,
- odprowadzenie sciekow bytowych i produkcyjnych do zakfadowej oczyszczalni

sciekow przy zachowaniu przepisow szczegolnych lub szczelnego zbiornika na
nieczystosci ciekfe, a po zrealizowaniu uzbrojenia w przylegajqcych ulicach do
komunalnych sieci kanalizacji sanitarnej z niezb~dnym dostosowaniem jakosci
sciekow do warunkow wymaganych dla sieci komunalnych,

- odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do ziemi lub powierzchniowo przy
zachowaniu przepisow szczegolnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcych Iinii niskiego napi~cia,
- zrodfa ciepfa w budynkach - lokalne,
- usuwanie odpadow komunalnych i produkcyjnych na zasadach okreslonych w
obowiqzujqcych przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia sfuzqce



gromadzeniu odpad6w w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania,

f) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania i
uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynk6w od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam:
- ptaskich przylegajqcych do sciany,
- 0 powierzchni nie przekraczajqcej 10 % powierzchni catkowitej sciany budynku,

h) zasady podziatu nieruchomosci:
- wielkosc dziatki budowlanej minimum 1500 m2

, przy zachowaniu szerokosci front6w
dziatek minimum 60m,

- dziatki gruntu, nie spetniajqce powyzszych warunk6w mogq bye wydzielane wytqcznie
jako cz~sci uzupetniajqce innych nieruchomosci w celu utworzenia dziatki
budowlanej.

3. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szc;:eg6lne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 137 symbolem 3.68.KDL:

1) przeznaczenie: tereny dr6g publicznych - ulica lokalna;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) poszerzenie pasa drogowego ulicy 0 symbolu 3.40.KL,
b) w programie uzbrojenia dopuszczalna realizacja sieci infrastruktury technicznej

obstugujqcej przylegajqce tereny zabudowy, a w szczeg61nosci sieci:
telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociqgowej i
elektroenergetycznej na warunkach wtasciwego zarzqdcy drogi.

§. 9. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 4 wyznacza si~ tereny 0 r6Znym
przeznaczeniu lub r6znych zasadach zagospodarowania okreslone na rysunku zmiany planu
Iiniami rozgraniczajqcymi oraz symbolem cyfrowym i Iiterowym.

2. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 138 symbolem 4.345.Mu:

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

a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne zabudowy wielorodzinnej 0 wysokosci do pi~ciu kondygnacji

nadziem nych,
- budynki mieszkalne zabudowy jednorodzinnej 0 wysokosci do trzech kondygnacji

nadziemnych w tym trzecia w poddaszu uzytkowym,
- wysokosc budynk6w ustugowych do dw6ch kondygnacji nadziemnych,
- wysokosc pozostatych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie
do 6 m,

- potacie dachowe 0 nachyleniu od 10 % do 100 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej do
60%,

- wskai:nik intensywnosci zabudowy na dziake budowlanej od 0,3 do 1,5,
b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- ustala si~ zasad~ r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w
infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ w6d przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiekt6w i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposob6w zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnik6w w tym kolektor6w stonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opatowego
i energii elektrycznej,



- udzia~ powierzchni terenu biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej
wielorodzinnej z us~ugami, co najmniej 5 % dzia~ki budowlanej,

- udzia~ powierzchni terenu biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej z us~ugami, co najmniej 10 % dzia~ki budowlanej,

- udzia~ powierzchni terenu biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej
wielorodzinnej, co najmniej 25 %,

- udzia~ powierzchni terenu biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej, co najmniej 30 %

- obowiqzuje zakaz realizacji przedsiE?wziE?emogqcych (zawsze i potencjalnie)
znaczqco oddzia~ywae na srodowisko za wyjqtkiem sieci i urzqdzen infrastruktury
technicznej zwiqzanych wY~qcznie z uzytkowaniem budynk6w w obrE?bieterenu oraz
obiekt6w i urzqdzen z zakresu ~qcznosci publicznej przy zachowaniu przepis6w
odrE?bnych i interes6w os6b trzecich,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie ha~asuw srodowisku
jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudowE?xnieszkaniowo-us~ugoWq,

c) nie ustala siE?zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6kzesnej,

d) zasady obs~ugi komunikacyjnej:
- dostE?pnosekomunikacyjnq do terenu i dzia~ek budowlanych zapewnia istniejqca ulica

przylegajqca do terenu,
- dostE?pnosekomunikacyjna dzia~ek ewidencyjnych nie przylegajqcych do drogi

publicznej poprzez prawo przejazdu na dziake ewidencyjnej Nr 222/8,
- miejsca postojowe wY~qczniew obrE?biedzia~ki budowlanej,

e) zasady obs~ugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wodE?z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do zewnE?trznej sieci kanalizacji
deszczowej,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napiE?cia,
- zaopatrzenie w gaz z istniejqcej sieci,
- z:r6d~aciep~aw budynkach - lokalne,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezbE?dneurzqdzenia s~uzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala siE?sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza siE?realizacjE?nosnik6w reklam
p~askich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10%
powierzchni ca~kowitej sciany budynku,

h) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i ) zasady podzia~u nieruchomosci:

- wielkose dzia~ki budowlanej minimum 500 m2
, przy zachowaniu szerokosci front6w

dzia~ek minimum 6,25 m,
- wielkose dzia~ki budowlanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do 1000m2

,

- dzia~ki gruntu, nie spe~niajqce powyzszych warunk6w mogq bye wydzielane wY~qcznie
jako cZE?sciuzupe~niajqce innych nieruchomosci w celu utworzenia dzia~ki
budowlanej.

3. Ustala siE?nastE?pujqceprzeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 139 symbolem 4.346.KDE:

1) przeznaczenie: tereny dr6g publicznych - droga ekspresowa;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) poszerzenie pasa drogowego drogi ekspresowej,



b) projektowane bezkolizyjne przejscie ul. Krakowskiej nad drogq ekspresowq z
wtqczeniami drog lokalnych.

4. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczegolne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, ktory zostat oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 139 symbolem 4.347.KDZ:

1) przeznaczenie: tereny drog publicznych - ulica zbiorcza;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) odcinek pasa drogowego drogi gminnej (ul. Przemystowa),
b) droga 0 jednej jezdni i dwoch pasach ruchu,
c) w programie uzbrojenia dopuszczalna realizacja sieci infrastruktury technicznej

obstugujqcej przylegajqce tereny zabudowy, a w szczegolnosci sieci:
telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociqgowej i
elektroenergetycznej na warunkach wtasciwego zarzqdcy drogi.

5. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczegolne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, ktory zostat oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 139 symbolem 4.348.U:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy ustugowej;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zasady zabudowy:
- istniejqce lokale mieszkalne do zachowania,
- dopuszczalna realizacja obiektow ustugowych wytqcznie 0 funkcji handlu, ustug

bytowych i komunalnych oraz myjni samochodowej, parkingow, stacji diagnostycznej i
warsztatow samochodowych,

- powierzchnia sprzedazy obiektu handlowego do 400m2
,

- wysokosc budynku ustugowego do 3 kondygnacji nadziemnych w tym trzecia w
poddaszu uzytkowym,

- wysokosc pozostatych budynkow - jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie
do 6 m,

- potacie dachowe budynku ustugowego 0 nachyleniu od 5 % do 100 %,
- potacie dachowe na pozostatych budynkach 0 nachyleniu od 20 % do 70 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej do

50%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziake budowlanej od 0,3 do 1,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala si~ zasad~ rownoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji elementow

infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ wod przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiektow i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposobow zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnikow w tym kolektorow stonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opatowego
i energii elektrycznej,

- udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 10 % dziatki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych zawsze znaczqco oddziatywac

na srodowisko, -
- w pasie terenu 0 szerokosci 10m od linii rozgraniczajqcej drogi ekspresowej
zagospodarowanie winno uwzgl~dniac realizacj~ i zachowanie sieci infrastruktury
technicznej oraz wprowadzenie ekranu akustycznego w formie zieleni wysokiej lub innych
przeston,

- teren nie podlega ochronie przed hatasem w mysl przepisow szczegolnych,
c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury

wspokzesnej,
d) zasady obstugi komunikacyjnej:

- teren bez dost~pnosci komunikacyjnej z drogi ekspresowej,



- dost~pnose komunikacyjna do terenu z ulicy 0 symbolu 4.347.KDZ,
- miejsca postojowe w obr~bie dzia~ki budowlanej,

e) zasady obs~ugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzeri kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do komunalnych urzqdzeri

kanalizacyjnych przy zachowaniu przepis6w szczeg6lnych,
- zr6d~a cie~a w budynkach -Iokalne,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napi~cia,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia s~uzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszczq. si~ realizacj~ nosnik6w reklam:
- p~askich przylegajqcych do sciany,
- 0 powierzchni nie przekraczajqcej 10 % powierzchni ca~kowitej sciany budynku,

h ) zasady podzia~u nieruchomosci:
- wielkose dzia~ki budowlanej minimum 1500 m2

, przy zachowaniu szerokosci front6w
dzia~ek minimum 29 m,

- dzia~ki gruntu, nie spe~niajqce powyzszych warunk6w mogq bye wydzielane wY~qcznie
jako cz~sci uzupe~niajqce innych nieruchomosci w celu utworzenia dzia~ki
budowlanej.

6. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 140 symbolem 4.349.U:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy us~ugowej;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zasady zabudowy:
- dopuszcza si~ realizacj~ lokali mieszkalnych w budynku us~ugowym 0 udziale

powierzchni uzytkowej do 45%,
- zakaz realizacji odr~bnych budynk6w z pomieszczeniami technicznymi,

gospodarczych i garazy,
- obowiqzuje zabudowa pierzejowa, us~ugowa od strony ul. Warszawskiej i Ziemowita,
- wysokose budynk6w us~ugowych od dw6ch do trzech kondygnacji nadziemnych, w
tym trzecia w poddaszu uzytkowym, maksymalnie do 16m,

- dopuszcza si~ realizacj~ drewnianej bramy przejazdowej w elewacji frontowej od
strony ul. Ziemowita,

- po~acie dachowe budynk6w w pierzei z kalenicq r6wnoleg~q do Iinii rozgraniczajqcych
otaczajqcych ulic i 0 nachyleniu od 50% do 100%,

- dachy kryte: dach6wkq bitumicznq, dach6wkq ceramicznq, blachq lub blachq
dach6wkowq w kolorze brqzowym, czerwonym lub grafitowym,

- dachy wysuni~te poza lico muru do 70cm z uwzgl~dnieniem nawiqzania do formy
dach6w historycznych budynk6w sqsiadujqcych,

- poziom kalenicy dachu budynku winien uwzgl~dniae zasad~ umiejscowienia linii
kalenicy budynku nizszego w obr~bie sciany szczytowej budynku wyzszego,

- poziom posadzki parteru, w cz~sci frontowej, wyniesiony nad poziom terenu
maksymalnie do wysokosci 0,45m,

- zakaz stosowania spadk6w lukarn POCZqwszyod kalenicy dachu,
- w elewacjach frontowych podzia~y, proporcje powierzchni okien i scian, detal

oraz kolorystyka powinny bye dostosowane do historycznych budynk6w
sqsiadujqcych i charakteru wn~trza urbanistycznego,

- zakaz instalowania na elewacjach frontowych budynk6w: wszelkich urzqdzeri
Iicznikowych infrastruktury technicznej, kt6rych powierzchnia frontowa wykracza poza



powierzchni~ sciany frontowej, slusarki stalowej oraz oktadania elewacji ptytkami
terakotowymi oraz winylowymi typu "siding",

- zakaz realizacji loggii,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej do

100%,
- wskazniki intensywnosci zabudowy do 3,0,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala si~ zasad~ r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w

infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ w6d przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiekt6w i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposob6w zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnik6w w tym kolektor6w stonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opatowego
i energii elektrycznej,

- ze wzgl~du na uwarunkowania konserwatorskie zabudowy pierzejowej i wielkosc
terenu obejmujqcq naroznq dziatk~ nie ustala si~ udziat powierzchni terenu
biologicznie czynnej,

- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych (zawsze i potencjalnie)
znaczqco oddziatywac na srodowisko za wyjqtkiem sieci i urzqdzen infrastruktury
technicznej zwiqzanych wytqcznie z uzytkowaniem budynk6w w obr~bie terenu oraz
obiekt6w i urzqdzen z zakresu tqcznosci publicznej przy zachowaniu przepis6w
odr~bnych i interes6w os6b trzecich,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie hatasu w srodowisku
jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowo-ustugoWq,

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury wsp6kzesnej:
- teren potozony w granicach strefy scistej ochrony konserwatorskiej, realizacja
zagospodarowania podlega nadzorowi konserwatorskiemu na podstawie przepis6w
szczeg6lnych,

- w granicach strefy scistej ochrony konserwatorskiej prace ziemne wymagajq
sprawowania nadzoru archeologicznego na warunkach okreslonych w przepisach
szczeg6lnych,

d) zasady obstugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjnq do dziatki budowlanej z ulicy Ziemiowita,
- miejsca postojowe w obr~bie dziatki budowlanej oraz z wykorzystaniem parking6w

publicznych na Placu Pitsudskiego,
e) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu w otaczajqcych ulicach,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych
w otaczajqcych ulicach,

- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do zewn~trznej sieci kanalizacji
deszczowej, przy zachowaniu przepis6w szczeg6lnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej Iinii niskiego napi~cia,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia stuzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam
ptaskich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10%
powierzchni catkowitej sciany budynku,

h) teren stanowi jednq dziatk~ budowlanq.

7. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 141 symbolem 4.350.U:



1) przeznaczenie: tereny zabudowy ustugowej;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zasady zabudowy:
- dopuszcza si~ realizacj~ lokali mieszkalnych w budynku ustugowym 0 udziale

powierzchni uzytkowej do 30%,
- wysokosc budynku ustugowego do 3 kondygnacji nadziemnych w tym trzecia w

poddaszu uzytkowym do 13m,
- wysokosc pozostatych budynk6w - jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie

do 6 m,
- potacie dachowe budynku ustugowego 0 nachyleniu od 18 % do 100 %,
- potacie dachowe na pozostatych budynkach 0 nachyleniu od 20 % do 70 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej do

70%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziatce budowlanej od 1 do 3,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu. kulturowego:
- ustala si~ zasad~ r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w

infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ w6d przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiekt6w i urzqdzeri ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposob6w zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnik6w w tym kolektor6w stonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opatowego
i energii elektrycznej,

- udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 5 % dziatki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych (zawsze i potencjalnie)
znaczqco oddziatywac na srodowisko za wyjqtkiem sieci i urzqdzeri infrastruktury
technicznej zwiqzanych wytqcznie z uzytkowaniem budynk6w w obr~bie terenu oraz
obiekt6w i urzqdzeri z zakresu tqcznosci publicznej przy zachowaniu przepis6w
odr~bnych i interes6w os6b trzecich,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie hatasu w srodowisku
jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowo-ustugoWq,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6tczesnej,

d) zasady obstugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjna do terenu z ulicy Polnej,
- miejsca postojowe wytqcznie w obr~bie dziatki budowlanej oraz z wykorzystaniem

parking6w publicznych na AI. Konstytucji 3-Maja,
e) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzeri kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do komunalnych urzqdzeri

kanalizacyjnych,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napi~cia,
- zr6dta ciepta w budynkach - lokalne,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia stuzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam:
- ptaskich przylegajqcych do sciany,
- 0 powierzchni nie przekraczajqcej 10 % powierzchni catkowitej sciany budynku,

h) teren stanowi jednq dziatk~ budowlanq.



8. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostaJ oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 142 symbolem 4.351.U:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usJugowej;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zasady zabudowy:
- dopuszcza si~ realizacj~ magazyn6w i skJad6w handlu hurtowego,
- powierzchnia sprzedazy obiektu handlowego do 2000m2

,

- wysokosc budynku usJugowego do 3 kondygnacji nadziemnych,
- wysokosc pozostaJych budynk6w - jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie

do 6 m,
- poJacie dachowe budynku usJugowego 0 nachyleniu od 5 % do 100 %,
- poJacie dachowe na pozostaJych budynkach 0 nachyleniu od 20 % do 70 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziaJki budowlanej do

70%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziaJce budowlanej od 0,5 do 2,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala si~ zasad~ r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w

infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ w6d przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiekt6w i urzqdzer't ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposob6w zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnik6w w tym kolektor6w sJonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opaJowego
i energii elektrycznej,

- udziaJ powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 10 % dziaJki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych zawsze znaczqco oddziaJywac

na srodowisko,
- teren nie podlega ochronie przed haJasem w mysl przepis6w szczeg6lnych,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6Jczesnej,

d) zasady obsJugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjna do terenu z ulicy 0 symbolu 4.62.KZ (ul. PrzemysJowa),
- miejsca postojowe w obr~bie dziaJki budowlanej,

e) zasady obsJugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzer't kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do komunalnych urzqdzer't

kanalizacyjnych,
- zr6dJa ciepJa w budynkach - lokalne,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej Iinii niskiego napi~cia,
- istniejqca siec elektroenergetyczne 15kV i stacja transformatorowa do zachowania z
dopuszczeniem zmiany trasy i przebudowy na kablowe na warunkach dysponenta
sieci,

- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych
przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia sJuzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam:
- pJaskich przylegajqcych do sciany,
- 0 powierzchni nie przekraczajqcej 10 % powierzchni caJkowitej sciany budynku,

h) teren stanowi jednq dziaJk~ budowlanq.



9. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 143 symbolem 4.352.Mu:

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

a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne zabudowy wielorodzinnej 0 wysokosci do czterech kondygnacji

nadziemnych,
- budynki mieszkalne zabudowy jednorodzinnej 0 wysokosci do trzech kondygnacji

nadziemnych w tym trzecia w poddaszu uzytkowym,
- wysokosc budynk6w ustugowych do dw6ch kondygnacji nadziemnych,
- wysokosc pozostatych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie
do6 m,

- potacie dachowe 0 nachyleniu od 10 % do 100 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej do

60%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziatce budowlanej od 0,3 do 1,5,
- fragment dziatki ewidencyjnej Nr 451 posiada utrudnione warunki gruntowe,
wymagane zastosowanie rozwiqzan zabezpieczajqcych konstrukcj~ budynk6w,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala si~ zasad~ r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w

infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ w6d przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiekt6w i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposob6w zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnik6w w tym kolektor6w stonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opatowego
i energii elektrycznej,

- udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej
wielorodzinnej z ustugami, co najmniej 5 % dziatki budowlanej,

- udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej z ustugami, co najmniej 10 % dziatki budowlanej,

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

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

- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych zawsze znaczqco oddziatywac
na srodowisko za wyjqtkiem sieci i urzqdzen infrastruktury technicznej zwiqzanych
wytqcznie z uzytkowaniem budynk6w w obr~bie terenu oraz obiekt6w i urzqdzen z
zakresu tqcznosci publicznej przy zachowaniu przepis6w odr~bnych i interes6w os6b
trzecich,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie hatasu w srodowisku
jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowo-ustugowq,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6tczesnej,

d) zasady obstugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjnq do terenu i dziatek budowlanych zapewniajq istniejqce

ulice przylegajqca do terenu,
- miejsca postojowe wytqcznie w obr~bie dziatek budowlanych,

e) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do zewn~trznej sieci kanalizacji
deszczowej,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napi~cia,
- zaopatrzenie w gaz z istniejqcej sieci,



- zr6d~a ciepta w budynkach - lokalne,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia s~uzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam
ptaskich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10%
powierzchni ca~kowitej sciany budynku,

h) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i ) zasady podzia~u nieruchomosci:

- wielkose dzia~ki budowlanej minimum 500 m2
, przy zachowaniu szerokosci front6w

dzia~ek minimum 6,25 m,
- wielkose dzia~ki budowlanej zabudowy jednorodzinnej do 1000 m2

,

- dzia~ki gruntu, nie spe~niajqce powyzszych warunk6w mogq bye wydzielane wY~qcznie
jako cz~sci uzupe~niajqce innych nieruchomosci w celu utworzenia dzia~ki
budowlanej.

10. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 143 symbolem 4.353.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us~ugami;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne 0 wysokosci do trzech kondygnacji nadziemnych w tym trzecia
w poddaszu uzytkowym,

- wysokose budynk6w us~ugowych do 9 m,
- wysokose pozosta~ych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie
do6 m,

- po~acie dachowe 0 nachyleniu symetrycznym wzgl~dem kalenicy od 30 % do 100 %,
- wielkose powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki budowlanej do

60%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dzia~ce budowlanej od 0,3 do 1,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala si~ zasad~ r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w

infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ w6d przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiekt6w i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposob6w zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnik6w w tym kolektor6w s~onecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opa~owego
i energii elektrycznej,

- udzia~ powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 10% dzia~ki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~e mogqcych (zawsze i potencjalnie)
znaczqco oddzia~ywae na srodowisko za wyjqtkiem sieci i urzqdzen infrastruktury
technicznej zwiqzanych wY~qcznie z uzytkowaniem budynk6w w obr~bie terenu oraz
obiekt6w i urzqdzen z zakresu ~qcznosci publicznej przy zachowaniu przepis6w
odr~bnych i interes6w os6b trzecich,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie ha~asu w srodowisku
jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowo-us~ugoWq,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6kzesnej,

d) zasady obs~ugi komunikacyjnej:
- dost~pnose komunikacyjnq do dzia~ek budowlanych zapewniajq istniejqce ulice

przylegajqce do terenu,
- miejsca postojowe wY~qcznie w obr~bie dzia~ki budowlanej,



e) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do zewn~trznej sieci kanalizacji

deszczowej, do ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu przepis6w szczeg6lnych,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napi~cia,
- zaopatrzenie w gaz z istniejqcej sieci,
- zr6dta ciepta w budynkach - lokalne,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia stuzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam
ptaskich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10 %
powierzchni catkowitej sciany budynku,

h) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i ) istniejqce dziatki ewidencyjne na terenie stanowiq dwie odr~bne dziatki budowlane.

11. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 143 symbolem 4.354.MNu:

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

a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne 0 wysokosci do trzech kondygnacji nadziemnych w tym trzecia
w poddaszu uzytkowym,

- wysokosc budynk6w ustugowych do 9 m,
- wysokosc pozostatych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie
do6 m,

- potacie dachowe 0 nachyleniu symetrycznym wzgl~dem kalenicy od 30 % do 100 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej do

60%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziatce budowlanej od 0,3 do 1,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala si~ zasad~ r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w

infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ w6d przed zanieczyszczeniem
w stosunku do rea Iizacj i obiekt6w i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposob6w zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnik6w w tym kolektor6w stonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opatowego
i energii elektrycznej,

- udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 10 % dziatki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych (zawsze i potencjalnie)
znaczqco oddziatywac na srodowisko za wyjqtkiem sieci i urzqdzen infrastruktury
technicznej zwiqzanych wytqcznie z uzytkowaniem budynk6w w obr~bie terenu oraz
obiekt6w i urzqdzen z zakresu tqcznosci publicznej przy zachowaniu przepis6w
odr~bnych i interes6w os6b trzecich,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie hatasu w srodowisku
jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowo-ustugowq,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6tczesnej,

d) zasady obstugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjnq do dziatek budowlanych zapewniajq istniejqce ulice

przylegajqce do terenu,



- miejsca postojowe wytqcznie w obr~bie dziatki budowlanej,
e) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do zewn~trznej sieci kanalizacji
deszczowej, do ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu przepis6w szczeg6lnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej Iinii niskiego napi~cia,
- zaopatrzenie w gaz z istniejqcej sieci,
- i:r6dta ciepta w budynkach - lokalne,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia stuzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuSZCZq si~ realizacj~ nosnik6w reklam
ptaskich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10 %
powierzchni catkowitej sciany budynku,

h) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i ) istniejqce dziatki ewidencyjne na terenie stanowiq odr~bne dziatki budowlane.

12. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 143 symbolem 4.355.U:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy ustugowej;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zasady zabudowy:
- dopuszcza si~ realizacj~ magazyn6w i sktad6w handlu hurtowego,
- powierzchnia sprzedazy obiektu handlowego do 1000m2

,

- wysokosc budynku ustugowego do 2 kondygnacji nadziemnych,
- wysokosc pozostatych budynk6w - jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie
do6 m,

- potacie dachowe budynku ustugowego 0 nachyleniu od 5 % do 100 %,
- potacie dachowe na pozostatych budynkach 0 nachyleniu od 20 % do 70 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej do

70%,
- wskai:nik intensywnosci zabudowy na dziake budowlanej od 0,5 do 1,5,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala si~ zasad~ r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w

infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ w6d przed zanieczyszczeniem
w stosunku do rea Iizacj i obiekt6w i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposob6w zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnik6w w tym kolektor6w stonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opatowego
i energii elektrycznej,

- udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 10 % dziatki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych zawsze znaczqco oddziatywac

na srodowisko,
- teren nie podlega ochronie przed hatasem w mysl przepis6w szczeg61nych,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6tczesnej,

d) zasady obstugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjna do terenu z ulicy 0 symbolu 4.57.KZ,
- miejsca postojowe wytqcznie w obr~bie dziatki budowlanej,

e) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgLl,



- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do komunalnych urzqdzen

kanalizacyjnych,
- zr6d~a cie~a w budynkach - lokalne,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napi~cia,
- istniejqca siee elektroenergetyczne 15kV i stacja transformatorowa do zachowania z

dopuszczeniem zmiany trasy i przebudowy na kablowe na warunkach dysponenta
sieci,

- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych
przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia s~uzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam:
- ~askich przylegajqcych do sciany,
- 0 powierzchni nie przekraczajqcej 10 % powierzchni ca~kowitej sciany budynku,

h) zasady podzia~u nieruchomosci:
- wielkose dzia~ki budowlanej minimum 500 m2

, przy zachowaniu szerokosci front6w
dzia~ek minimum 10m,

- dopuszczalny podzia~ na dzia~ki budowlane, kt6rych front jest oparty 0 wydzielone w
terenie, drogi wewn~trzne,

- szerokose pasa drogowego drogi wewn~trznej minimum 10m,
- plac do zawracania drogi wewn~trznej 0 wymiarach minimum 20 m x 20 m,
- dzia~ki gruntu, nie spe~niajqce powyzszych warunk6w mogq bye wydzielane wY~qcznie
jako cz~sci uzupe~niajqce innych nieruchomosci w celu utworzenia dzia~ki
budowlanej.

13. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie j szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 144 symbolem 4.356.U:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy us~ugowej;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zasady zabudowy:
- dopuszcza si~ realizacj~ lokali mieszkalnych w budynku us~ugowym 0 udziale

powierzchni uzytkowej do 30%,
- powierzchnia sprzedazy obiektu handlowego do 400m2

,

- wysokose budynku us~ugowego do 3 kondygnacji nadziemnych w tym trzecia w
poddaszu uzytkowym,

- wysokose pozosta~ch budynk6w - jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie
do6 m,

- po~acie dachowe budynku us~ugowego 0 nachyleniu od 30 % do 100 %,
- po~acie dachowe na pozosta~ych budynkach 0 nachyleniu od 20 % do 70 %,
- wielkose powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki budowlanej do

70%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dzia+ce budowlanej od 0,5 do 2,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala si~ zasad~ r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w

infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ w6d przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiekt6w i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposob6w zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnik6w w tym kolektor6w s~onecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opa~owego
i energii elektrycznej,

- udzia~ powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 10 % dzia~ki budowlanej,



- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych (zawsze i potencjalnie)
znaczqco oddziatywac na srodowisko za wyjqtkiem sieci i urzqdzen infrastruktury
technicznej zwiqzanych wytqcznie z uzytkowaniem budynk6w w obr~bie terenu oraz
obiekt6w i urzqdzen z zakresu tqcznosci publicznej przy zachowaniu przepis6w
odr~bnych i interes6w os6b trzecich,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie hatasu w srodowisku
jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowo-ustugowq,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6tczesnej,

d) zasady obstugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjna do terenu z ulicy 0 symbolu 4.99.KD (ul. Zwolinskiego)

istniejqcym dojazdem,
- miejsca postojowe w obr~bie dziatki budowlanej,

e) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu, •
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do komunalnych urzqdzen

kana Iizacyj nych,
- zr6dta ciepta w budynkach - lokalne,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napi~cia,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia stuzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f ) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam:
- ptaskich przylegajqcych do sciany,
- 0 powierzchni nie przekraczajqcej 10 % powierzchni catkowitej sciany budynku,

h) teren stanowi jednq dziatk~ budowlanq.

14. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 144 symbolem 4.357.MNu:

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

a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne 0 wysokosci do trzech kondygnacji nadziemnych w tym trzecia
w poddaszu uzytkowym,

- wysokosc budynk6w ustugowych do 9 m,
- wysokosc pozostatych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie
do 6 m,

- potacie dachowe 0 nachyleniu symetrycznym wzgl~dem kalenicy od 30 % do 100 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej do

60%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziatce budowlanej od 0,3 do 1,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala si~ zasad~ r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w

infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ w6d przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiekt6w i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposob6w zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnik6w w tym kolektor6w stonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opatowego
i energii elektrycznej,

- udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 10 % dziatki budowlanej,



- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych (zawsze i potencjalnie)
znaczqco oddziatywac na srodowisko za wyjqtkiem sieci i urzqdzen infrastruktury
technicznej zwiqzanych wytqcznie z uzytkowaniem budynk6w w obr~bie terenu oraz
obiekt6w i urzqdzen z zakresu tqcznosci publicznej przy zachowaniu przepis6w
odr~bnych i interes6w os6b trzecich,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie hatasu w srodowisku
jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowo-ustugoWq,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6tczesnej,

d) zasady obstugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjnq do dziatek budowlanych zapewnia istniejqca ulica

przylegajqca do terenu,
- miejsca postojowe wytqcznie w obr~bie dziatki budowlanej,

e) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu, •
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do zewn~trznej sieci kanalizacji
deszczowej, do ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu przepis6w szczeg6lnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napi~cia,
- zr6dta ciepl'a w budynkach - lokalne,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia stuzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam
pl'askich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10 %
powierzchni catkowitej sciany budynku,

h) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i) istniejqce dziatki ewidencyjne na terenie stanowiq dwie odr~bne dziatki budowlane.

15. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 144 symbolem 4.358.U:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy ustugowej;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zasady zabudowy:
- dopuszcza si~ realizacj~ funkcji produkcyjnych w budynku ustugowym 0 udziale

powierzchni uzytkowej do 50%,
- powierzchnia sprzedazy obiektu handlowego do 400m2

,

- wysokosc budynku ustugowego do 2 kondygnacji nadziemnych w tym druga w
poddaszu uzytkowym,

- wysokosc pozostatych budynk6w - jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie
do6 m,

- potacie dachowe budynku ustugowego 0 nachyleniu od 5 % do 100 %,
- potacie dachowe na pozostatych budynkach 0 nachyleniu od 20 % do 70 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej do

90%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziatce budowlanej od 0,5 do 2,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala si~ zasad~ r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w

infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ w6d przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiekt6w i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposob6w zagospodarowania terenu,



- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnik6w w tym kolektor6w stonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opatowego
i energii elektrycznej,

- udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 5 % dziatki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych (zawsze i potencjalnie)
znaczqco oddziatywac na srodowisko za wyjqtkiem sieci i urzqdzen infrastruktury
technicznej zwiqzanych wytqcznie z uzytkowaniem budynk6w w obr~bie terenu oraz
obiekt6w i urzqdzen z zakresu tqcznosci publicznej przy zachowaniu przepis6w
odr~bnych i interes6w os6b trzecich,

- teren nie podlega ochronie przed hatasem w mysl przepis6w szczeg6lnych,
c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury

wsp6tczesnej,
d) zasady obstugi komunikacyjnej:

- dost~pnosc komunikacyjna do terenu z ulicy 0 symbolu 4.15.KL (ul. Solidarnosci),
- miejsca postojowe w obr~bie dziatki budowlanej oraz z wykorzystaniem parking6w

publicznych w ul. Solidarnosci,
e) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do komunalnych urzqdzen

kanalizacyjnych,
- zr6dta ciepta w budynkach -Iokalne,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napi~cia,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia stuzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f ) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam:
- ptaskich przylegajqcych do sciany,
- 0 powierzchni nie przekraczajqcej 10 % powierzchni catkowitej sciany budynku,

h) teren stanowi jednq dziatk~ budowlanq.

16. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 144 symbolem 4.359.MNu:

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

a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne 0 wysokosci do trzech kondygnacji nadziemnych w tym trzecia
w poddaszu uzytkowym,

- wysokosc budynk6w ustugowych do 9 m,
- wysokosc pozostatych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie
do6 m,

- potacie dachowe 0 nachyleniu symetrycznym wzgl~dem kalenicy od 30 % do 100 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej do

60%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziatce budowlanej od 0,2 do 0,8,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala si~ zasad~ r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w

infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ w6d przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiekt6w i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposob6w zagospodarowania terenu,



- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnik6w w tym kolektor6w stonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opatowego
i energii elektrycznej,

- udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 10 % dziatki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych (zawsze i potencjalnie)
znaczqco oddziatywac na srodowisko za wyjqtkiem sieci i urzqdzen infrastruktury
technicznej zwiqzanych wytqcznie z uzytkowaniem budynk6w w obr~bie terenu oraz
obiekt6w i urzqdzen z zakresu tqcznosci publicznej przy zachowaniu przepis6w
odr~bnych i interes6w os6b trzecich,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie hatasu w srodowisku
jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowo-ustugowq,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6tczesnej,

d) zasady obstugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjnq do dziatek budowlanych zapewniajq istniejqce ulice

przylegajqce do terenu,
- miejsca postojowe wytqcznie w obr~bie dziatki budowlanej,

e) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do zewn~trznej sieci kanalizacji

deszczowej, do ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu przepis6w szczeg6lnych,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napi~cia,
- zr6dta ciepta w budynkach - lokalne,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia stuzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam
ptaskich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10%
powierzchni catkowitej sciany budynku,

h) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i ) istniejqce dziatki ewidencyjne na terenie stanowiq odr~bne dziatki budowlane.

17. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 145 symbolem 4.360.U:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy ustugowej;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zasady zabudowy:
- powierzchnia sprzedazy obiektu handlowego do 400m2

,

- wysokosc budynku ustugowego do 2 kondygnacji nadziemnych w tym druga w
poddaszu uzytkowym,

- wysokosc pozostatych budynk6w - jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie
do6 m,

- potacie dachowe budynku ustugowego 0 nachyleniu od 25 % do 100 %,
- potacie dachowe na pozostatych budynkach 0 nachyleniu od 20 % do 70 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej do

70%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziatce budowlanej od 0,5 do 1,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala si~ zasad~ r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w

infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ w6d przed zanieczyszczeniem



w stosunku do realizacji obiekt6w i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposob6w zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnik6w w tym kolektor6w s~onecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opa~owego
i energii elektrycznej,

- udzia~ powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 5 % dzia~ki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych zawsze znaczqco oddzia~ywac

na srodowisko,
- teren nie podlega ochronie przed ha~asem w mysl przepis6w szczeg61nych,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6~czesnej ,

d) zasady obs~ugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjna do terenu z ulicy 0 symbolu 4.61.KZ (ul. Tomaszowska),
- miejsca postojowe w obr~bie dzia~ki budowlanej,

e) zasady obs~ugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do komunalnych urzqdzen

kanalizacyjnych,
- zr6d~a cie~a w budynkach -Iokalne,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napi~cia,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia s~uzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f ) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam:
- p~askich przylegajqcych do sciany,
- 0 powierzchni nie przekraczajqcej 10 % powierzchni ca~kowitej sciany budynku,

h) teren stanowi jednq dzia~k~ budowlanq.

18. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 145 symbolem 4.361.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us~ugami;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne 0 wysokosci do trzech kondygnacji nadziemnych w tym trzecia
w poddaszu uzytkowym,

- wysokosc budynk6w us~ugowych do 9 m,
- wysokosc pozosta~ych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie
do6 m,

- po~acie dachowe 0 nachyleniu symetrycznym wzgl~dem kalenicy od 30 % do 100 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki budowlanej do

60%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dzia~ce budowlanej od 0,3 do 0,9,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala si~ zasad~ r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w

infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ w6d przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiekt6w i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposob6w zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnik6w w tym kolektor6w s~onecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opa~owego
i energii elektrycznej,

- udzia~ powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 10 % dzia~ki budowlanej,



- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~e mogqcych (zawsze i potencjalnie)
znaczqco oddziatywae na srodowisko za wyjqtkiem sieci i urzqdzer'l infrastruktury
technicznej zwiqzanych wytqcznie z uzytkowaniem budynk6w w obr~bie terenu oraz
obiekt6w i urzqdzer'l z zakresu tqcznosci publicznej przy zachowaniu przepis6w
odr~bnych i interes6w os6b trzecich,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie hatasu w srodowisku
jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowo-ustugowC\.,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wspOtczesnej,

d) zasady obstugi komunikacyjnej:
- dost~pnose komunikacyjnq do dziatek budowlanych zapewniajq istniejqce ulice

przylegajqce do terenu,
- miejsca postojowe wytqcznie w obr~bie dziatki budowlanej,

e) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:
- istniejqce sieci kanalizacji sanitarne do zachowar;lia,
- w obr~bie fragmentu dziatki Nr 1321 projektowana realizacja kanalizacji deszczowej,
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzer'l kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do zewn~trznej sieci kanalizacji
deszczowej, do ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu przepis6w szczeg61nych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napi~cia,
- zr6dta ciepta w budynkach - lokalne,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia stuzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam
ptaskich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10 %
powierzchni catkowitej sciany budynku,

h) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i ) zasady podziatu nieruchomosci:

- wielkose dziatki budowlanej od 500 m2 do 1000 m2
, przy zachowaniu szerokosci

front6w dziatek minimum 13 m,
- dziatki gruntu, nie spetniajqce powyzszego warunku mogq bye wydzielane wytqcznie
jako cz~sci uzupetniajqce innych nieruchomosci w celu utworzenia dziatki
budowlanej.

19. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 145 symbolem 4.362.KDZ:

1) przeznaczenie: tereny dr6g publicznych - ulica zbiorcza;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) fragment pasa drogowego drogi powiatowej Nr 41OOE,
b) w programie uzbrojenia utrzymanie istniejqcych i dopuszczalna realizacja sieci

infrastruktury technicznej obstugujqcej przylegajqce tereny zabudowy, a w
szczeg61nosci sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
wodociqgowej i elektroenergetycznej.

20. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 145 symbolem 4.363.KDD:

1) przeznaczenie: tereny dr6g publicznych - ulica dojazdowa;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) droga 0 jednej jezdni i dw6ch pasach ruchu,



b) w programie uzbrojenia dopuszczalna realizacja sieci infrastruktury technicznej
obs+ugujqcej przylegajqce tereny zabudowy, a w szczegolnosci sieci:
telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociqgowej i
elektroenergetycznej.

§. 10. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 6 wyznacza si~ tereny 0 roznym
przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania okreslone na rysunku zmiany planu
liniami rozgraniczajqcymi oraz symbolem cyfrowym i literowym.

2. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczegolne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, ktory zosta+ oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 146 symbolem 6.26.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us+ugami;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne 0 wysokosci do dwoch kondygnacji nadziemnych w tym druga
w poddaszu uzytkowym,

- wysokosc budynkow us+ugowych do 9 m,
- wysokosc pozosta+ych budynkow, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie

do 6 m,
- po+acie dachowe 0 nachyleniu symetrycznym wzgl~dem kalenicy od 30 % do 100 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia+ki budowlanej do

50%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziake budowlanej od 0,2 do 0,5,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala si~ zasad~ rownoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji elementow

infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ wod przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiektow i urzqdzeri ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposobow zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnikow w tym kolektorow s+onecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opa+owego
i energii elektrycznej,

- udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 30 % dziatki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych (zawsze i potencjalnie)
znaczqco oddziatywac na srodowisko za wyjqtkiem sieci i urzqdzeri infrastruktury
technicznej zwiqzanych wytqcznie z uzytkowaniem budynkow w obr~bie terenu oraz
obiektow i urzqdzeri z zakresu tqcznosci publicznej przy zachowaniu przepisow
odr~bnych i interesow osob trzecich,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie ha+asuw srodowisku
jak dla terenow przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowo-ustugoWq,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspokzesnej,

d) zasady obstugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjnq do dziatek budowlanych zapewniajq istniejqce ulice

przylegajqce do terenu,
- miejsca postojowe wytqcznie w obr~bie dziatki budowlanej,

e) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciekow bytowych do szczelnych zbiornikow na nieczystosci ciekte

lub przydomowych oczyszczalni sciekow na warunkach przepisow szczegolnych,
- odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do ziemi, przy zachowaniu przepisow

szczegolnych,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napi~cia,
- zrodta ciepta w budynkach - lokalne,



- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych
przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia sfuzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam
pfaskich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10 %
powierzchni cafkowitej sciany budynku,

h) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i ) zasady podziafu nieruchomosci:

- wielkosc dziafki budowlanej do 2000 m2
, przy zachowaniu szerokosci front6w dziafek

minimum 15 m,
- dopuszczalne jest wyznaczanie granic podziafu nieruchomosci bez ograniczen
zawartych w zmianie planu w sytuacji, gdy nowa granica dziafki ewidencyjnej
pokrywa si~ z liniq rozgraniczajqcq tereny 0 r6zrwm przeznaczeniu lub r6znych
zasadach zagospodarowania.

3. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostaf oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 146 symbolem 6.27.KD-D:

1) przeznaczenie: tereny dr6g publicznych - ulica dojazdowa;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) poszerzenie pasa drogowego drogi dojazdowej,
b) w programie uzbrojenia dopuszczalna realizacja sieci infrastruktury technicznej

obsfugujqcej przylegajqce tereny zabudowy, a w szczeg61nosci sieci:
telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociqgowej, gazowej i
elektroenergetycznej.

§. 11. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 7 wyznacza si~ tereny 0 r6Znym
przeznaczeniu lub r6znych zasadach zagospodarowania okreslone na rysunku zmiany planu
liniami rozgraniczajqcymi oraz symbolem cyfrowym i literowym.

2. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostaf oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 147 symbolem 7.141.KX:

1) przeznaczenie: tereny sciezki pieszo-rowerowej;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) sciezka og6lnodost~pna - publiczna,
b) teren 0 szerokosci wg istniejqcych granicach wfasnosci,
c) istniejqce sieci infrastruktury technicznej do zachowania.

3. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostaf oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 147 symbolem 7.142.KDD:

1) przeznaczenie: tereny dr6g publicznych - ulica dojazdowa;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) droga 0 jednej jezdni i dw6ch pasach ruchu,
b) jezdnia plac6w do zawracania 0 promieniu minimum 6m,
c) w programie uzbrojenia dopuszczalna realizacja sieci infrastruktury technicznej

obsfugujqcej przylegajqce tereny zabudowy, a w szczeg61nosci sieci:
telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociqgowej, gazowej i
elektroenergetycznej,

d) fragment terenu (wg rysunku planu) pofozony jest w obszarze ochrony stanowisk
archeologicznych, prace ziemne podlegajq nadzorowi archeologicznemu na
warunkach okreslonych w przepisach szczeg6lnych.



4. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczegolne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, ktory zostat oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 147 symbolem 7.143.MNu:

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

a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne 0 wysokosci do dwoch kondygnacji nadziemnych w tym druga
w poddaszu uzytkowym,

- wysokosc budynkow ustugowych do 9 m,
- wysokosc pozostatych budynkow, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie
do 6 m,

- potacie dachowe 0 nachyleniu symetrycznym wzgl~dem kalenicy od 30 % do 100 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej do

50%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziatce budowlanej od 0,2 do 0,5,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala si~ zasad~ rownoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji elementow

infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ wod przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiektow i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposobow zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnikow w tym kolektorow stonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opatowego
i energii elektrycznej,

- udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 30 % dziatki budowlanej.
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych (zawsze i potencjalnie)
znaczqco oddziatywac na srodowisko za wyjqtkiem sieci i urzqdzen infrastruktury
technicznej zwiqzanych wytqcznie z uzytkowaniem budynkow w obr~bie terenu oraz
obiektow i urzqdzen z zakresu tqcznosci publicznej przy zachowaniu przepisow
odr~bnych i interesow osob trzecich,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie hatasu w srodowisku
jak dla terenow przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowo-ustugoWq,

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspokzesnej:
- fragment terenu (wg rysunku planu) potozony jest w obszarze ochrony stanowisk

archeologicznych, prace ziemne podlegajq nadzorowi archeologicznemu na
warunkach okreslonych w przepisach szczegolnych,

d) zasady obstugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjnq do dziatek budowlanych zapewniajq istniejqce ulice

przylegajqce do terenu oraz dojazdy i drogi wewn~trzne,
- miejsca postojowe wytqcznie w obr~bie dziatki budowlanej,

e) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciekow bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do zewn~trznej sieci kanalizacji
deszczowej, do ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu przepisow szczegolnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napi~cia,
- zrodta ciepta w budynkach - lokalne,
- zaopatrzenie w gaz z istniejqcych sieci,
- usuwanie odpadow komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia stuzqce gromadzeniu odpadow
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala si~ sposobow i terminow tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,



g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza siE?realizacjE?nosnik6w reklam
pfaskich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10 %
powierzchni cafkowitej sciany budynku,

h) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i ) zasady podziafu nieruchomosci:

- wielkose dziafki budowlanej od 500 m2
, do 1000m2 przy zachowaniu szerokosci

front6w dziafek minimum 20 m,
- dziafki gruntu, nie spefniajqce powyzszego warunku mogq bye wydzielane wyfqcznie
jako cZE?sciuzupefniajqce innych nieruchomosci w celu utworzenia dziafki
budowlanej,

- dojazdy do dziafek budowlanych lub drogi wewnE?trzne 0 szerokosci 10m z placem do
zawracania 0 wymiarach minimum 20 m x 20 m i tr6jkqtnymi sciE?ciamigranicy w
obrE?bieskrzyzowania 0 wymiarach 5 m x 5 m,

- dopuszczalne jest wyznaczanie granic podziafu nieruchomosci bez ograniczen
zawartych w zmianie planu w sytuacji, gdy nowa.granica dziafki ewidencyjnej
pokrywa siE?z liniq rozgraniczajqcq tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub r6znych
zasadach zagospodarowania.

5. Ustala siE?nastE?pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostaf oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 147 symbolem 7.144.MNu:

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

a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne 0 wysokosci do dw6ch kondygnacji nadziemnych w tym druga
w poddaszu uzytkowym,

- wysokose budynk6w usfugowych do 9 m,
- wysokose pozostafych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie

do 6 m,
- pofacie dachowe 0 nachyleniu symetrycznym wzglE?demkalenicy od 30 % do 100 %,
- wielkose powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziafki budowlanej do

50%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziafce budowlanej od 0,2 do 0,5,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala siE?zasadE?r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w

infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochronE?w6d przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiekt6w i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposob6w zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energiE?cieplnq ustala siE?preferencje dla niewE?glowych
czynnik6w w tym kolektor6w sfonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opafowego
i energii elektrycznej,

- udziaf powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 30 % dziafki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsiE?wziE?emogqcych (zawsze i potencjalnie)
znaczqco oddziafywae na srodowisko za wyjqtkiem sieci i urzqdzen infrastruktury
technicznej zwiqzanych wyfqcznie z uzytkowaniem budynk6w w obrE?bieterenu oraz
obiekt6w i urzqdzen z zakresu fqcznosci publicznej przy zachowaniu przepis6w
odrE?bnych i interes6w os6b trzecich,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie hafasu w srodowisku
jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudowE?mieszkaniowo-usfugowq,

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury wsp6fczesnej:
- fragment terenu (wg rysunku planu) pofozony jest w obszarze ochrony stanowisk

archeologicznych, prace ziemne podlegajq nadzorowi archeologicznemu na
warunkach okreslonych w przepisach szczeg6lnych,

d) zasady obsfugi komunikacyjnej:



- dost~pnose komunikacyjnq do dziatek budowlanych zapewniajq istniejqce ulice
przylegajqce do terenu oraz dojazdy i drogi wewn~trzne,

- miejsca postojowe wytqcznie w obr~bie dziatki budowlanej,
e) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do zewn~trznej sieci kanalizacji
deszczowej, do ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu przepis6w szczeg6lnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napi~cia,
- zr6dta ciepta w budynkach - lokalne,
- zaopatrzenie w gaz z istniejqcych sieci,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia stuzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego.zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam
ptaskich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10 %
powierzchni catkowitej sciany budynku,

h) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i ) zasady podziatu nieruchomosci:

- wielkose dziatki budowlanej od 500 m2
, do 1000m2 przy zachowaniu szerokosci

front6w dziatek minimum 20 m,
- dziatki gruntu, nie spetniajqce powyzszego warunku mogq bye wydzielane wytqcznie
jako cz~sci uzupetniajqce innych nieruchomosci w celu utworzenia dziatki
budowlanej,

- dopuszczalne jest wyznaczanie granic podziatu nieruchomosci bez ograniczen
zawartych w zmianie planu w sytuacji, gdy nowa granica dziatki ewidencyjnej
pokrywa si~ z liniq rozgraniczajqcq tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub r6znych
zasadach zagospodarowania.

6. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 147 symbolem 7.145.MN:

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

a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne 0 wysokosci do dw6ch kondygnacji nadziemnych w tym druga
w poddaszu uzytkowym,

- zakaz realizacji odr~bnych budynk6w z pomieszczeniami technicznymi,
gospodarczych i garazy,

- potacie dachowe 0 nachyleniu symetrycznym wzgl~dem kalenicy od 30 % do 100 %,
- wielkose powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej do

50%,
- wskai:nik intensywnosci zabudowy na dziake budowlanej od 0,4 do 1,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala si~ zasad~ r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w

infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ w6d przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiekt6w i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposob6w zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnik6w w tym kolektor6w stonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opatowego
i energii elektrycznej,

- udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 30 % dziatki budowlanej,



- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~e mogqcych (zawsze i potencjalnie)
znaczqco oddziatywae na srodowisko za wyjqtkiem sieci i urzqdzen infrastruktury
technicznej zwiqzanych wytqcznie z uzytkowaniem budynk6w w obr~bie terenu oraz
obiekt6w i urzqdzen z zakresu tqcznosci publicznej przy zachowaniu przepis6w
odr~bnych i interes6w os6b trzecich,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie hatasu w srodowisku
jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowq jednorodzinnq,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6kzesnej,

d) zasady obstugi komunikacyjnej:
- dost~pnose komunikacyjnq do dziatek budowlanych zapewniajq istniejqce ulice

przylegajqce do terenu oraz dojazdy i drogi wewn~trzne,
- miejsca postojowe wytqcznie w obr~bie dziatki budowlanej,

e) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu, •
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do zewn~trznej sieci kanalizacji

deszczowej, do ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu przepis6w szczeg6lnych,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napi~cia,
- zr6dta ciepta w budynkach - lokalne,
- zaopatrzenie w gaz z istniejqcych sieci,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia stuzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam
ptaskich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10%
powierzchni catkowitej sciany budynku,

h) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i ) zasady podziatu nieruchomosci:

- wielkose dziatki budowlanej od 200 m2
, do 1000m2 przy zachowaniu szerokosci

front6w dziatek minimum 8 m,
- dziatki gruntu, nie spetniajqce powyzszego warunku mogq bye wydzielane wytqcznie
jako cz~sci uzupetniajqce innych nieruchomosci w celu utworzenia dziatki
budowlanej,

- dopuszczalne jest wyznaczanie granic podziatu nieruchomosci bez ograniczen
zawartych w zmianie planu w sytuacji, gdy nowa granica dziatki ewidencyjnej
pokrywa si~ z liniq rozgraniczajqcq tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub r6znych
zasadach zagospodarowania.

7. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 147 symbolem 7.146.MNu:

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

a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne 0 wysokosci do dw6ch kondygnacji nadziemnych w tym druga
w poddaszu uzytkowym,

- wysokose budynk6w ustugowych do 9 m,
- wysokose pozostatych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie

do 6 m,
- potacie dachowe 0 nachyleniu symetrycznym wzgl~dem kalenicy od 30 % do 100 %,
- wielkose powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej do

50%,



- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziake budowlanej od 0,2 do 0,5,
b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- ustala siE;zasadE; r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w
infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochronE; w6d przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiekt6w i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposob6w zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energiE; cieplnq ustala siE;preferencje dla niewE;glowych
czynnik6w w tym kolektor6w sfonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opafowego
i energii elektrycznej,

- udziaf powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 30 % dziafki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsiE;wziE;Cmogqcych (zawsze i potencjalnie)
znaczqco oddziafywac na srodowisko za wyjqtkiem sieci i urzqdzen infrastruktury
technicznej zwiqzanych wyfqcznie z uzytkowaniem budynk6w w obrE;bie terenu oraz
obiekt6w i urzqdzen z zakresu fqcznosci publicznej przy zachowaniu przepis6w
odrE;bnych i interes6w os6b trzecich, •

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie hafasu w srodowisku
jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudowE; mieszkaniowo-usfugowq,

c) nie ustala siE;zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6kzesnej,

d) zasady obsfugi komunikacyjnej:
- dostE;pnosc komunikacyjnq do dziafek budowlanych zapewniajq istniejqce ulice

przylegajqce do terenu oraz dojazdy i drogi wewnE;trzne,
- miejsca postojowe wyfqcznie w obrE;bie dziafki budowlanej,

e) zasady obsfugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wodE; z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do zewnE;trznej sieci kanalizacji

deszczowej, do ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu przepis6w szczeg6lnych,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napiE;cia,
- zr6dfa ciepfa w budynkach - lokalne,
- zaopatrzenie w gaz z istniejqcych sieci,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezbE;dne urzqdzenia sfuzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala siE;sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza siE;realizacjE; nosnik6w reklam
pfaskich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10 %
powierzchni cafkowitej sciany budynku,

h) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i ) zasady podziafu nieruchomosci:

- wielkosc dziafki budowlanej od 500 m2
, do 1000m2 przy zachowaniu szerokosci

front6w dziafek minimum 12 m,
- dziafki gruntu, nie spefniajqce powyzszego warunku mogq byc wydzielane wyfqcznie
jako cZE;sciuzupefniajqce innych nieruchomosci w celu utworzenia dziafki
budowlanej,

- dopuszczalne jest wyznaczanie granic podziafu nieruchomosci bez ograniczen
zawartych w zmianie planu w sytuacji, gdy nowa granica dziafki ewidencyjnej
pokrywa siE;z liniq rozgraniczajqcq tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub r6znych
zasadach zagospodarowania.

8. Ustala siE;nastE;pujqCe przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostaf oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 147 symbolem 7.147.M:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej;



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

- budynki mieszkalne zabudowy wielorodzinnej 0 wysokosci do 4 kondygnacji
nadziemnych,

- budynki mieszkalne zabudowy jednorodzinnej 0 wysokosci do trzech kondygnacji
nadziemnych w tym trzecia w poddaszu uzytkowym,

- dopuszcza si~ realizacj~ lokali uslugowych w budynkach mieszkalnych 0 udziale
powierzchni uzytkowej wszystkich budynkow mieszkalnych i uslugowych w obr~bie
dzialki budowlanej, do 30% z wytqczeniem funkcji handlu 0 powierzchni sprzedazy
powyzej 400m2

,

- zakaz realizacji odr~bnych budynkow 0 pomieszczeniach technicznych,
gospodarczych i wolnostojqcych garazy,

- polacie dachowe budynkow 0 nachyleniu od 5% do 100%,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki budowlanej do

70%, •
- wskazniki intensywnosci zabudowy od 0,5 do 2,0,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala si~ zasad~ rownoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji elementow

infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ wod przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiektow i urzqdzeri ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposobow zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnikow w tym kolektorow slonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opalowego
i energii elektrycznej,

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

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

- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych (zawsze i potencjalnie)
znaczqco oddzialywac na srodowisko za wyjqtkiem sieci i urzqdzeri infrastruktury
technicznej zwiqzanych wylqcznie z uzytkowaniem budynkow w obr~bie terenu oraz
obiektow i urzqdzeri z zakresu lqcznosci publicznej przy zachowaniu przepisow
odr~bnych i interesow osob trzecich,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie halasu w srodowisku
jak dla terenow przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowq,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspokzesnej,

d) zasady obslugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjnq do dzialek budowlanych zapewniajq ulice przylegajqce do
terenu,

- miejsca postojowe w obr~bie dzialki budowlanej,
e) zasady obslugi systemami infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciekow bytowych do komunalnych urzqdzeri kanalizacyjnych,
- odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do zewn~trznej sieci kanalizacji
deszczowej, do ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu przepisow szczegolnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napi~cia,
- zaopatrzenie w gaz z istniejqcej sieci,
- zrodla ciepla w budynkach - lokalne lub osiedlowe,
- usuwanie odpadow komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia sluzqce gromadzeniu odpadow
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

- dopuszcza si~, realizacj~ obiektow i urzqdzeri z zakresu lqcznosci publicznej przy
zachowaniu przepisow odr~bnych i interesow osob trzecich,



f) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam
ptaskich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10%
powierzchni catkowitej sciany budynku,

h) zasady podziatu nieruchomosci:
- wielkose dziatki budowlanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej minimum

1000 m2
, przy zachowaniu szerokosci front6w dziatek minimum 20 m

- wielkose dziatki budowlanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej od 200m2

do 1000m2
, przy zachowaniu szerokosci front6w dziatek minimum 6,25m,

- dziatki gruntu, nie spetniajqce powyzszych warunk6w mogq bye wydzielane wytqcznie
jako cz~sci uzupetniajqce innych nieruchomosci w celu utworzenia dziatki
budowlanej.

9. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szq:eg6lne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 147 symbolem 7.148.MN:

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

a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne 0 wysokosci do dw6ch kondygnacji nadziemnych w tym druga
w poddaszu uzytkowym,

- zakaz realizacji odr~bnych budynk6w z pomieszczeniami technicznymi,
gospodarczych i garazy,

- potacie dachowe 0 nachyleniu symetrycznym wzgl~dem kalenicy od 30 % do 100 %,
- wielkose powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej do

50%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziake budowlanej od 0,4 do 1,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala si~ zasad~ r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w

infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ w6d przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiekt6w i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposob6w zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnik6w w tym kolektor6w stonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opatowego
i energii elektrycznej,

- udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 30 % dziatki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~e mogqcych (zawsze i potencjalnie)
znaczqco oddziatywae na srodowisko za wyjqtkiem sieci i urzqdzen infrastruktury
technicznej zwiqzanych wytqcznie z uzytkowaniem budynk6w w obr~bie terenu oraz
obiekt6w i urzqdzen z zakresu tqcznosci publicznej przy zachowaniu przepis6w
odr~bnych i interes6w os6b trzecich,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie hatasu w srodowisku
jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowq jednorodzinnq,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6kzesnej,

d) zasady obstugi komunikacyjnej:
- dost~pnose komunikacyjnq do dziatek budowlanych zapewniajq istniejqce ulice

przylegajqce do terenu,
- miejsca postojowe wytqcznie w obr~bie dziatki budowlanej,

e) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do zewn~trznej sieci kanalizacji

deszczowej, do ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu przepis6w szczeg6lnych,



- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejClcej linii niskiego napi~cia,
- tr6dta ciepta w budynkach - lokalne,
- zaopatrzenie w gaz z istniejClcych sieci,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiClzujClcych

przepisach - w oparciu a niezb~dne urzCldzenia stuzClce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzCldzania
i uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynku ad strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam
ptaskich przylegajClcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10 %
powierzchni catkowitej sciany budynku,

h) obowiClzuje zakaz realizacji wolnostojClcych nosnik6w reklam,
i ) zasady podziatu nieruchomosci:

- wielkose dziatki budowlanej ad 200 m2
, do 1000m2 przy zachowaniu szerokosci

front6w dzia~ek minimum 8 m, •
- dziatki gruntu, nie spetniajClce powyzszego warunku mogClbye wydzielane wytClcznie
jako cz~sci uzupetniajClce innych nieruchomosci w celu utworzenia dziatki
budowlanej,

- dopuszczalne jest wyznaczanie granic podziatu nieruchomosci bez ograniczen
zawartych w zmianie planu w sytuacji, gdy nowa granica dziatki ewidencyjnej
pokrywa si~ z liniCl rozgraniczajClcCl tereny a r6znym przeznaczeniu lub r6znych
zasadach zagospodarowania.

10. Ustala si~ nast~pujClce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 147 symbolem 7.149.MN:

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

a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne a wysokosci do dw6ch kondygnacji nadziemnych w tym druga
w poddaszu uzytkowym,

- zakaz realizacji odr~bnych budynk6w z pomieszczeniami technicznymi,
gospodarczych i garazy,

- potacie dachowe a nachyleniu symetrycznym wzgl~dem kalenicy ad 30 % do 100 %,
- wielkose powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej do

50%,
- wskatnik intensywnosci zabudowy na dziatce budowlanej ad 0,4 do 1,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala si~ zasad~ r6wnoczesnej lub wyprzedzajClcej realizacji element6w

infrastruktury technicznej zapewniajClcej ochron~ w6d przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiekt6w i urzCldzen ustalonych zmianCl planu funkcji
zabudowy oraz sposob6w zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnCl ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnik6w w tym kolektor6w s~onecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opatowego
i energii elektrycznej,

- udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 30 % dzia~ki budowlanej,
- obowiClzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~e mogClcych (zawsze i potencjalnie)
znaczClco oddziatywae na srodowisko za wyjCltkiem sieci i urzCldzen infrastruktury
technicznej zwiClzanych wytClcznie z uzytkowaniem budynk6w w obr~bie terenu oraz
obiekt6w i urzCldzen z zakresu tClcznosci publicznej przy zachowaniu przepis6w
odr~bnych i interes6w os6b trzecich,

- teren nalezy do rodzaju terenu a dopuszczalnym poziomie hatasu w srodowisku
jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowCl jednorodzinnCl,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6tczesnej,



d) zasady obs~ugi komunikacyjnej:
- dost~pnose komunikacyjnq do dzia~ek budowlanych zapewniajq istniejqce ulice

przylegajqce do terenu oraz dojazdy i drogi wewn~trzne,
- miejsca postojowe wY~qcznie w obr~bie dzia~ki budowlanej,

e) zasady obs~ugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do zewn~trznej sieci kanalizacji
deszczowej, do ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu przepis6w szczeg6lnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej Iinii niskiego napi~cia,
- i:r6d~a ciep~aw budynkach - lokalne,
- zaopatrzenie w gaz z istniejqcych sieci,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych wobowiqzujqcych

przepisach - w oparciu a niezb~dne urzqdzenia s~uzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejs>: odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynku ad strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam
p~askich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10 %
powierzchni ca~kowitej sciany budynku,

h) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i ) zasady podzia~u nieruchomosci:

- wielkose dzia~ki budowlanej ad 200 m2
, do 1000 m2 przy zachowaniu szerokosci

front6w dzia~ek minimum 8 m,
- dzia~ki gruntu, nie spe~niajqce powyzszego warunku mogq bye wydzielane wY~qcznie
jako cz~sci uzupe~niajqce innych nieruchomosci w celu utworzenia dzia~ki
budowlanej,

- dopuszczalne jest wyznaczanie granic podzia~u nieruchomosci bez ograniczen
zawartych w zmianie planu w sytuacji, gdy nowa granica dzia~ki ewidencyjnej
pokrywa si~ z liniq rozgraniczajqcq tereny a r6znym przeznaczeniu lub r6znych
zasadach zagospodarowania.

11. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 147 symbolem 7.150.U:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy us~ugowej;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zasady zabudowy:
- powierzchnia sprzedazy obiektu handlowego do 1000m2

,

- wysokose budynku us~ugowego do 2 kondygnacji nadziemnych,
- wysokose pozosta~ych budynk6w - jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie
do 6 m,

- po~acie dachowe budynku us~ugowego a nachyleniu ad 5 % do 100%,
- po~acie dachowe na pozosta~ych budynkach a nachyleniu ad 20 % do 70 %,
- wielkose powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki budowlanej do

50%,
- wskai:nik intensywnosci zabudowy na dziake budowlanej ad 0,3 do 1,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala si~ zasad~ r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w

infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ w6d przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiekt6w i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposob6w zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnik6w w tym kolektor6w s~onecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opa~owego
i energii elektrycznej,



- udzia~ powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 10 % dzia~ki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych zawsze znaczqco oddzia~ywac

na srodowisko,
- teren nie podlega ochronie przed ha~asem w mysl przepisow szczegolnych,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspokzesnej,

d) zasady obs~ugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjna do terenu z ulicy 0 symbolu 7.33.KZ,
- miejsca postojowe w obr~bie dzia~ki budowlanej,

e) zasady obs~ugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciekow bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do komunalnych urzqdzen

kanalizacyjnych,
- zrod~a ciep~aw budynkach - lokalne, •
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napi~cia,
- usuwanie odpadow komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia s~uzqce gromadzeniu odpadow
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala si~ sposobow i terminow tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnikow reklam:
- p~askich przylegajqcych do sciany,
- 0 powierzchni nie przekraczajqcej 10 % powierzchni ca~kowitej sciany budynku,

h) teren stanowi jednq dzia~k~ budowlanq.

12. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczegolne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, ktory zosta~ oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 148 symbolem 7.151.U:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy us~ugowej;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zasady zabudowy:
- dopuszcza si~ realizacj~ magazynow i sk~adow handlu hurtowego,
- dopuszcza si~ realizacj~ budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w budynku

us~ugowym zwiqzanego z zak~adem us~ugowym,
- istniejqcy budynek mieszkalny do zachowania,
- powierzchnia sprzedazy obiektu handlowego do 400m2

,

- wysokosc budynku mieszkalnego lub us~ugowego do 2 kondygnacji nadziemnych,
- wysokosc pozosta~ych budynkow - jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie
do6 m,

- po~acie dachowe budynku us~ugowego lub mieszkalnego 0 nachyleniu od 5 % do
100%,

- po~acie dachowe na pozosta~ych budynkach 0 nachyleniu od 20 % do 70 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki budowlanej do

50%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziake budowlanej od 0,3 do 1,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala si~ zasad~ rownoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji elementow

infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ wod przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiektow i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposobow zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnikow w tym kolektorow s~onecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opa~owego
i energii elektrycznej,

- udzia~ powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 10% dzia~ki budowlanej,



- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~e mogqcych zawsze znaczqco oddziafywae
na srodowisko,

- teren nalezy do rodzaju terenu a dopuszczalnym poziomie hafasu w srodowisku
jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowo-usfugowq,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6kzesnej,

d) zasady obsfugi komunikacyjnej:
- dost~pnose komunikacyjna do terenu z ulicy a symbolu 7.34.KL oraz dojazdami

poprzez teren a symbolu 7.113.KSd,
- miejsca postojowe w obr~bie dziafki budowlanej,
- dopuszcza si~ wykorzystanie do obsfugi obiekt6w, miejsc parkingowych na terenie a

symbolu 7.113.KSd,
e) zasady obsfugi systemami infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunaln~ch urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do komunalnych urzqdzen

kanalizacyjnych, do ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu przepis6w
szczeg6lnych,

- zr6dfa ciepfa w budynkach - lokalne,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej Iinii niskiego napi~cia,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu a niezb~dne urzqdzenia sfuzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynku ad strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam:
- pfaskich przylegajqcych do sciany,
- a powierzchni nie przekraczajqcej 10 % powierzchni cafkowitej sciany budynku,

h) zasady podziafu nieruchomosci:
- wielkose dziafki budowlanej minimum 500 m2

, przy zachowaniu szerokosci front6w
dziafek minimum 10m,

- dziafki gruntu, nie spefniajqce powyzszego warunku mogq bye wydzielane wyfqcznie
jako cz~sci uzupefniajqce innych nieruchomosci w celu utworzenia dziafki
budowlanej,

- dopuszczalne jest wyznaczanie granic podziafu nieruchomosci bez ograniczen
zawartych w zmianie planu w sytuacji, gdy nowa granica dziafki ewidencyjnej
pokrywa si~ z liniq rozgraniczajqcq tereny a r6znym przeznaczeniu lub r6znych
zasadach zagospodarowania.

13. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostaf oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 148 symbolem 7.152.MNu:

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

a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne a wysokosci do trzech kondygnacji nadziemnych w tym trzecia
w poddaszu uzytkowym,

- wysokose budynk6w usfugowych do 9 m,
- wysokose pozostafych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie

do 6 m,
- pofacie dachowe a nachyleniu symetrycznym wzgl~dem kalenicy ad 30 % do 100 %,
- wielkose powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziafki budowlanej do

50%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziake budowlanej ad 0,2 do 0,7,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:



- ustala si~ zasad~ r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w
infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ w6d przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiekt6w i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposob6w zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnik6w w tym kolektor6w s+onecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opa+owego
i energii elektrycznej,

- udzia+ powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 20 % dzia+ki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~e mogqcych (zawsze i potencjalnie)
znaczqco oddzia+ywae na srodowisko za wyjqtkiem sieci i urzqdzen infrastruktury
technicznej zwiqzanych wy+qcznie z uzytkowaniem budynk6w w obr~bie terenu oraz
obiekt6w i urzqdzen z zakresu +qcznosci publicznej przy zachowaniu przepis6w
odr~bnych i interes6w os6b trzecich,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie ha+asuw srodowisku
jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ plieszkaniowo-us+ugoWq,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6kzesnej,

d) zasady obs+ugi komunikacyjnej:
- dost~pnose komunikacyjnq do dzia+ek budowlanych zapewniajq istniejqce ulice

przylegajqce do terenu (fragment ul. Kaczencowej) oraz dojazdy i drogi wewn~trzne,
- miejsca postojowe wy+qcznie w obr~bie dzia+ki budowlanej,

e) zasady obs+ugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do zewn~trznej sieci kanalizacji
deszczowej, do ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu przepis6w szczeg6lnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napi~cia,
- zr6d+a ciep+aw budynkach - lokalne,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia s+uzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam
p+askich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10 %
powierzchni ca+kowitej sciany budynku,

h) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i ) zasady podzia+u nieruchomosci:

- wielkose dzia+ki budowlanej minimum 1500m2 przy zachowaniu szerokosci front6w
dzia+ek minimum 15 m,

- dzia+ki gruntu, nie spe+niajqce powyzszego warunku mogq bye wydzielane wy+qcznie
jako cz~sci uzupe+niajqce innych nieruchomosci w celu utworzenia dzia+ki
budowlanej,

- dojazdy do dzia+ek budowlanych lub drogi wewn~trzne 0 szerokosci 10m z placem do
zawracania 0 wymiarach minimum 20 m x 20 m,

- dopuszczalne jest wyznaczanie granic podzia+u nieruchomosci bez ograniczen
zawartych w zmianie planu w sytuacji, gdy nowa granica dzia+ki ewidencyjnej
pokrywa si~ z liniq rozgraniczajqcq tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub r6znych
zasadach zagospodarowania.

14. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta+ oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 149 symbolem 7.155.Mu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej z us+ugami;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:



a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne zabudowy wielorodzinnej 0 wysokosci do siedmiu kondygnacji

nadziemnych do 24 m, za wyjqtkiem dziafki ewidencyjnej Nr 144/14 dla kt6rej
obowiqzuje wysokosc budynk6w mieszkalnych do 3 kondygnacji nadziemnych,

- budynki mieszkalne zabudowy jednorodzinnej 0 wysokosci do trzech kondygnacji
nadziemnych w tym trzecia w poddaszu uzytkowym,

- wysokosc budynk6w usfugowych do dw6ch kondygnacji nadziemnych,
- wysokosc pozostafych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie
do 6 m,

- pofacie dachowe 0 nachyleniu od 10 % do 100 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziafki budowlanej
do60%,

- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziake budowlanej od 0,3 do 2,
- istniejqce budynki produkcyjne i magazynowe dq czasowego zachowania z

dopuszczeniem wyfqcznie przebudowy i remont6w,
b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- ustala si~ zasad~ r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w
infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ w6d przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiekt6w i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposob6w zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnik6w w tym kolektor6w sfonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opafowego
i energii elektrycznej,

- udziaf powierzchni terenu biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej
wielorodzinnej z usfugami, co najmniej 5 % dziafki budowlanej,

- udziaf powierzchni terenu biologicznie czynnej w zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej z usfugami, co najmniej 10 % dziafki budowlanej,

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

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

- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych zawsze znaczqco oddziafywac
na srodowisko,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie hafasu w srodowisku
jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowo-usfugowq,

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury wsp6fczesnej:
- fragment terenu (wg rysunku planu) pofozony jest w obszarze wyst~powania

stanowisk archeologicznych, wykonywanie prac ziemnych zwiqzanych z zabudowq i
zagospodarowaniem terenu wymaga przeprowadzenia wyprzedzajqcych
ratowniczych badan wykopaliskowych,

d) zasady obsfugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjnq do terenu i dziafek budowlanych zapewniajq istniejqce

ulice lokalne przylegajqca do terenu oraz istniejqce drogi wewn~trzne,
- miejsca postojowe wyfqcznie w obr~bie terenu,

e) zasady obsfugi system ami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do zewn~trznej sieci kanalizacji

deszczowej,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napi~cia lub istniejqcych

stacji transformatorowych,
- zaopatrzenie w gaz z istniejqcej sieci,
- zr6dfa ciepfa w budynkach - lokalne lub osiedlowe,



- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych
przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia sfuzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam
pfaskich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10%
powierzchni cafkowitej sciany budynku,

h) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i ) zasady podziafu nieruchomosci:

- wielkose dziafki budowlanej minimum 250 m2
, przy zachowaniu szerokosci front6w

dziafek minimum 10m,
- wielkose dziafki budowlanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do 1000m2

,

- dziafki gruntu, nie spefniajqce powyzszych warunk6w mogq bye wydzielane wyfqcznie
jako cz~sci uzupefniajqce innych nieruchomosci ,w celu utworzenia dziafki
budowlanej.

15. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostaf oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 149 symbolem 7.156.U:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usfugowej;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zasady zabudowy:
- dopuszcza si~ realizacj~ lokalu mieszkalnego w budynku usfugowym 0 udziale

powierzchni uzytkowej do 30%,
- powierzchnia sprzedazy obiektu handlowego do 1000m2

,

- wysokose budynku usfugowego do 2 kondygnacji nadziemnych,
- wysokose pozostafych budynk6w - jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie
do 6 m,

- pofacie dachowe budynku usfugowego 0 nachyleniu od 25 % do 80 %,
- pofacie dachowe na pozostafych budynkach 0 nachyleniu od 20 % do 70 %,
- wielkose powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziafki budowlanej do

80%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziafce budowlanej od 0,5 do 1,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala si~ zasad~ r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w

infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ w6d przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiekt6w i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposob6w zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnik6w w tym kolektor6w sfonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opafowego
i energii elektrycznej,

- udziaf powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 5 % dziafki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~e mogqcych (zawsze i potencjalnie)
znaczqco oddziafywae na srodowisko za wyjqtkiem sieci i urzqdzen infrastruktury
technicznej zwiqzanych wyfqcznie z uzytkowaniem budynk6w w obr~bie terenu oraz
obiekt6w i urzqdzen z zakresu fqcznosci publicznej przy zachowaniu przepis6w
odr~bnych i interes6w os6b trzecich,

- teren nie podlega ochronie przed hafasem w mysl przepis6w szczeg6lnych,
c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury

wsp6kzesnej,
d) zasady obsfugi komunikacyjnej:

- dost~pnose komunikacyjna do terenu z przylegajqcych ulic,
- miejsca postojowe w obr~bie dziafki budowlanej,

e) zasady obsfugi systemami infrastruktury technicznej:



- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do komunalnych urzqdzen

kanalizacyjnych, do ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu przepis6w
szczeg6lnych,

- zr6dfa ciepfa w budynkach - lokalne,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napi~cia,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia sfuzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam:
- pfaskich przylegajqcych do sciany,
- 0 powierzchni nie przekraczajqcej 10 % powierz~hni cafkowitej sciany budynku,

h) teren stanowi jednq dziafk~ budowlanq.

16. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostaf oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 149 symbolem 7.157.MNu:

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

a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne 0 wysokosci do dw6ch kondygnacji nadziemnych,
- wysokosc budynk6w usfugowych do 9 m,
- wysokosc pozostafych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie
do 6 m,

- pofacie dachowe 0 nachyleniu symetrycznym wzgl~dem kalenicy od 30 % do 100 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziafki budowlanej do

50%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziake budowlanej od 0,2 do 0,5,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala si~ zasad~ r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w

infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ w6d przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiekt6w i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposob6w zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnik6w w tym kolektor6w sfonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opafowego
i energii elektrycznej,

- udziaf powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 30 % dziafki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych (zawsze i potencjalnie)
znaczqco oddziafywac na srodowisko za wyjqtkiem sieci i urzqdzen infrastruktury
technicznej zwiqzanych wyfqcznie z uzytkowaniem budynk6w w obr~bie terenu oraz
obiekt6w i urzqdzen z zakresu fqcznosci publicznej przy zachowaniu przepis6w
odr~bnych i interes6w os6b trzecich,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie hafasu w srodowisku
jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowo-usfugowq,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6fczesnej,

d) zasady obsfugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjnq do dziafek budowlanych zapewnia istniejqca ulica

przylegajqca do terenu (ul. Tomaszowska,
- miejsca postojowe wyfqcznie w obr~bie dziafki budowlanej,

e) zasady obsfugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,



- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do zewn~trznej sieci kanalizacji
deszczowej, do ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu przepis6w szczeg61nych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej Iinii niskiego napi~cia,
- zr6dta ciepta w budynkach - lokalne,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia stuzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam
ptaskich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10 %
powierzchni catkowitej sciany budynku,

h) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i ) istniejqce dziatki ewidencyjne stanowiq odr~bne df:iatki budowlane.

17. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 149 symbolem 7.158.P:

1) przeznaczenie: tereny obiekt6w produkcyjnych, sktad6w i magazyn6w;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:
- budynki 0 wysokosci do 11 m,
- potacie dachowe 0 nachyleniu od 2 % do 100 %,
- dopuszcza si~ stosowanie przekryc powtokowych 0 profilach tukowych,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej do

80%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziake budowlanej od 0,4 do 1,5,
- w budynkach 0 funkcji sktad6w i magazyn6w dopuszcza si~ realizacj~ pomieszczen

o funkcji handlu 0 udziale powierzchni uzytkowej do 5 % i powierzchni sprzedazy do
400 m2

,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala si~ zasad~ r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w

infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ w6d przed zanieczyszczeniem w
stosunku do realizacji obiekt6w i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnik6w w tym gazu, oleju opatowego i energii elektrycznej,

- udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 10 % dziatki
budowlanej,

- obowiqzuje zachowanie jakosci srodowiska na granicy dziatki budowlanej, do kt6rej
inwestor posiada tytut prawny, odpowiednich dla przeznaczenia terenu okreslonego
dla dziatek sqsiednich,

- teren nie podlega ochronie przed hatasem w mysl przepis6w szczeg6lnych,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych zawsze znaczqco oddziatywac

na srodowisko,
c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury

wsp6kzesnej,
d) zasady obstugi komunikacyjnej:

- dost~pnosc komunikacyjnq do terenu wytqcznie z przylegajqcej ulicy 0 symbolu
7.31.KZ,

- miejsca postojowe wytqcznie w obr~bie dziatki budowlanej,
- dopuszcza si~ wykorzystanie do obstugi obiekt6w, miejsc parkingowych na terenie 0

symbolu 7.113.KSd przy ul. Tomaszowskiej,
e) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:



- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcych sieci,
- odprowadzenie sciekow bytowych i produkcyjnych do zaktadowej oczyszczalni
sciekow przy zachowaniu przepisow szczegolnych lub szczelnego zbiornika na
nieczystosci ciekte, a po zrealizowaniu uzbrojenia w przylegajqcych ulicach do
komunalnych sieci kanalizacji sanitarnej z niezb~dnym dostosowaniem jakosci
sciekow do warunkow wymaganych dla sieci komunalnych,

- odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do ziemi lub powierzchniowo przy
zachowaniu przepisow szczegolnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcych linii niskiego napi~cia,
- zrodta ciepta w budynkach - lokalne,
- usuwanie odpadow komunalnych i produkcyjnych na zasadach okreslonych w

obowiqzujqcych przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia stuzqce
gromadzeniu odpadow w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania,

f) nie ustala si~ sposobow i terminow tymczasowego.zagospodarowania, urzqdzania i
uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynkow od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnikow reklam:
- ptaskich przylegajqcych do sciany,
- 0 powierzchni nie przekraczajqcej 10 % powierzchni catkowitej sciany budynku,

h) zasady podziatu nieruchomosci:
- wielkose dziatki budowlanej minimum 1500 m2

, przy zachowaniu szerokosci frontow
dziatek minimum 60m,

- dziatki gruntu, nie spetniajqce powyzszych warunkow mogq bye wydzielane wytqcznie
jako cz~sci uzupetniajqce innych nieruchomosci w celu utworzenia dziatki
budowlanej.

18. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczegolne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, ktory zostat oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 149 symbolem 7.159.U:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy ustugowej;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) zasady zabudowy:
- powierzchnia sprzedazy obiektu handlowego do 1000m2

,

- wysokose budynku ustugowego do 2 kondygnacji nadziemnych,
- wysokose pozostatych budynkow - jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie
do 6 m,

- potacie dachowe budynku ustugowego 0 nachyleniu od 25 % do 80 %,
- potacie dachowe na pozostatych budynkach 0 nachyleniu od 20 % do 70 %,
- wielkose powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej do

80%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziake budowlanej od 0,5 do 1,
- istniejqce budynki zwiqzane z handlem opatem do zachowania przy zachowaniu

przepisow szczegolnych lub do zmiany funkcji na zgodnq z przeznaczeniem terenu,
b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- ustala si~ zasad~ rownoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji elementow
infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ wod przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiektow i urzqdzeri ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposobow zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnikow w tym kolektorow stonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opatowego
i energii elektrycznej,

- udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 5 % dziatki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~e mogqcych zawsze znaczqco oddziatywae

na srodowisko,
- teren nie podlega ochronie przed hatasem w mysl przepisow szczegolnych,



c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury wsp6kzesnej:
- fragment terenu (wg rysunku planu) potozony jest w obszarze wyst~powania

stanowisk archeologicznych, wykonywanie prac ziemnych zwiqzanych z zabudowq i
zagospodarowaniem terenu wymaga przeprowadzenia wyprzedzajqcych
ratowniczych badan wykopaliskowych,

d) zasady obstugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjna do terenu z przylegajqcych ulic,
- miejsca postojowe wytqcznie w obr~bie dziatki budowlanej,

e) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do komunalnych urzqdzen

kanalizacyjnych, do ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu przepis6w
szczeg6lnych,

- zr6dta ciepta w budynkach - lokalne, •
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napi~cia,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia sfuzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

- istniejqca stacja transformatorowa do zachowania,
f) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania

i uzytkowania terenu,
g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam:

- pfaskich przylegajqcych do sciany,
- 0 powierzchni nie przekraczajqcej 10% powierzchni catkowitej sciany budynku,

h) teren stanowi jednq dziafk~ budowlanq z uwzgl~dnieniem odr~bnej dziafki pod stacjq
transformatorowq 0 wymiarach minimum 7mx10m z bezposrednim dost~pem do ul.
Katowickiej.

19. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 150 symbolem 7.160.MNu:

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

a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne 0 wysokosci do trzech kondygnacji nadziemnych w tym trzecia
w poddaszu uzytkowym,

- wysokosc budynk6w ustugowych do 9 m,
- wysokosc pozostafych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie

do 6 m,
- potacie dachowe 0 nachyleniu symetrycznym wzgl~dem kalenicy od 30 % do 100 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej do

50%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziake budowlanej od 0,2 do 0,7,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala si~ zasad~ r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w

infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ w6d przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiekt6w i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposob6w zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnik6w w tym kolektor6w sfonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opatowego
i energii elektrycznej,

- udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 20 % dziafki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych (zawsze i potencjalnie)
znaczqco oddziatywac na srodowisko za wyjqtkiem sieci i urzqdzen infrastruktury



technicznej zwiqzanych wyfqcznie z uzytkowaniem budynkow w obrE?bieterenu oraz
obiektow i urzqdzen z zakresu fqcznosci publicznej przy zachowaniu przepisow
odrE?bnychi interesow osob trzecich,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie hafasu w srodowisku
jak dla terenow przeznaczonych pod zabudowE?mieszkaniowo-usfugowq,

c) nie ustala siE?zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspofczesnej,

d) zasady obsfugi komunikacyjnej:
- dostE?pnosekomunikacyjnq do dziafek budowlanych zapewniajq istniejqce ulice

przylegajqce do terenu,
- miejsca postojowe wyfqcznie w obrE?biedziafki budowlanej,

e) zasady obsfugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wodE?z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciekow bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie wod opadowych i roztopowych dp zewnE?trznej sieci kanalizacji

deszczowej, do ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu przepisow szczegolnych,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej Iinii niskiego napiE?cia,
- zrodfa ciepfa w budynkach - lokalne,
- usuwanie odpadow komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezbE?dneurzqdzenia sfuzqce gromadzeniu odpadow
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala siE?sposobow i terminow tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza siE?realizacjE?nosnikow reklam
pfaskich przylegajqcych do sciany, ktorych powierzchnia nie przekracza 10 %
powierzchni cafkowitej sciany budynku,

h) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnikow reklam,
i ) zasady podziafu nieruchomosci:

- wielkose dziafki budowlanej do 1000m2 przy zachowaniu szerokosci frontow dziafek
minimum 15 m,

- dziafki gruntu, nie spefniajqce powyzszego warunku mogq bye wydzielane wyfqcznie
jako cZE?sciuzupefniajqce innych nieruchomosci w celu utworzenia dziafki
budowlanej.

20. Ustala siE?nastE?pujqceprzeznaczenie i szczegolne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, ktory zostaf oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 150 symbolem 7.161.MN:

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

a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne 0 wysokosci do trzech kondygnacji nadziemnych w tym trzecia
w poddaszu uzytkowym,

- garaze 0 wysokosci jednej kondygnacji do 4,5m,
- zakaz realizacji odrE?bnychbudynkow z pomieszczeniami technicznymi i

gospodarczych,
- pofacie dachowe na budynkach 0 nachyleniu symetrycznym wzglE?demkalenicy od

30% do 100 %,
- wielkose powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziafki budowlanej do

60%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziafce budowlanej od 0,4 do 1,5,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala siE?zasadE?rownoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji elementow

infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochronE?wod przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiektow i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposobow zagospodarowania terenu,



- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnik6w w tym kolektor6w sfonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opafowego
i energii elektrycznej,

- udziaf powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 30 % dziafki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych (zawsze i potencjalnie)
znaczqco oddziafywac na srodowisko za wyjqtkiem sieci i urzqdzeri infrastruktury
technicznej zwiqzanych wyfqcznie z uzytkowaniem budynk6w w obr~bie terenu oraz
obiekt6w i urzqdzeri z zakresu fqcznosci publicznej przy zachowaniu przepis6w
odr~bnych i interes6w os6b trzecich,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie hafasu w srodowisku
jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowq jednorodzinnq,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6kzesnej,

d) zasady obsfugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjnq do dziafek budowlanych zapewniajq istniejqce ulice

przylegajqce do terenu oraz dojazdy i drogi wewn~trzne,
- miejsca postojowe wyfqcznie w obr~bie dziafki budowlanej,

e) zasady obsfugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzeri kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do zewn~trznej sieci kanalizacji

deszczowej,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napi~cia,
- zr6dfa ciepfa w budynkach - lokalne,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia sfuzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam
pfaskich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10 %
powierzchni cafkowitej sciany budynku,

h) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i ) istniejqce dziafki ewidencyjne stanowiq odr~bne dziafki budowlane.

21. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostaf oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 150 symbolem 7.162.MN:

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

a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne 0 wysokosci do trzech kondygnacji nadziemnych w tym trzecia
w poddaszu uzytkowym,

- garaze 0 wysokosci jednej kondygnacji do 4,5m,
- zakaz realizacji odr~bnych budynk6w z pomieszczeniami technicznymi i
gospodarczych,

- pofacie dachowe na budynkach 0 nachyleniu symetrycznym wzgl~dem kalenicy od
30% do 100 %,

- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziafki budowlanej do
60%,

- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziake budowlanej od 0,4 do 1,5,
b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- ustala si~ zasad~ r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w
infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ w6d przed zanieczyszczeniem



w stosunku do realizacji obiekt6w i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposob6w zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnik6w w tym kolektor6w s~onecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opa~owego
i energii elektrycznej,

- udzia~ powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 30 % dzia~ki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych (zawsze i potencjalnie)
znaczqco oddzia~ywac na srodowisko za wyjqtkiem sieci i urzqdzen infrastruktury
technicznej zwiqzanych wY~qcznie z uzytkowaniem budynk6w w obr~bie terenu oraz
obiekt6w i urzqdzen z zakresu ~qcznosci publicznej przy zachowaniu przepis6w
odr~bnych i interes6w os6b trzecich,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie ha~asu w srodowisku
jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowq jednorodzinnq,

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury wsp6kzesnej:
- fragment terenu (wg rysunku planu) po~ozony je~t w obszarze wyst~powania

stanowisk archeologicznych, wykonywanie prac ziemnych zwiqzanych z zabudowq i
zagospodarowaniem terenu wymaga przeprowadzenia wyprzedzajqcych
ratowniczych badan wykopaliskowych,

d) zasady obs~ugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjnq do dzia~ek budowlanych zapewniajq istniejqce ulice

przylegajqce do terenu oraz dojazdy i drogi wewn~trzne,
- miejsca postojowe wY~qczniew obr~bie dzia~ki budowlanej,

e) zasady obs~ugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do zewn~trznej sieci kanalizacji

deszczowej,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napi~cia,
- zr6d~a ciep~aw budynkach - lokalne,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia s~uzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam
p~askich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10 %
powierzchni ca~kowitej sciany budynku,

h) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i ) istniejqce dzia~ki ewidencyjne stanowiq odr~bne dzia~ki budowlane.

22. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zosta~ oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 150 symbolem 7.163.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us~ugami;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne 0 wysokosci do trzech kondygnacji nadziemnych w tym trzecia
w poddaszu uzytkowym,

- wysokosc budynk6w us~ugowych do 9 m,
- wysokosc pozosta~ych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie
do 6 m,

- po~acie dachowe 0 nachyleniu symetrycznym wzgl~dem kalenicy od 30 % do 100 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki budowlanej do

50%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziake budowlanej od 0,2 do 0,7,



b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala si~ zasad~ r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w

infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ w6d przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiekt6w i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposob6w zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnik6w w tym kolektor6w stonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opatowego
i energii elektrycznej,

- udziat powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 20 % dziatki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~e mogqcych (zawsze i potencjalnie)
znaczqco oddziatywae na srodowisko za wyjqtkiem sieci i urzqdzen infrastruktury
technicznej zwiqzanych wytqcznie z uzytkowaniem budynk6w w obr~bie terenu oraz
obiekt6w i urzqdzen z zakresu tqcznosci publicznej przy zachowaniu przepis6w
odr~bnych i interes6w os6b trzecich,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnylTl. poziomie hatasu w srodowisku
jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowo-ustugoWq,

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury wsp6kzesnej:
- fragment terenu (wg rysunku planu) potozony jest w obszarze wyst~powania

stanowisk archeologicznych, wykonywanie prac ziemnych zwiqzanych z zabudowq i
zagospodarowaniem terenu wymaga przeprowadzenia wyprzedzajqcych
ratowniczych badan wykopaliskowych,

d) zasady obstugi komunikacyjnej:
- dost~pnose komunikacyjnq do dziatek budowlanych zapewniajq istniejqce ulice

przylegajqce do terenu,
- miejsca postojowe wytqcznie w obr~bie dziatki budowlanej,

e) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do zewn~trznej sieci kanalizacji

deszczowej, do ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu przepis6w szczeg6lnych,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napi~cia,
- zr6dta ciepta w budynkach - lokalne,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia stuzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam
ptaskich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10 %
powierzchni catkowitej sciany budynku,

h) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i ) zasady podziatu nieruchomosci:

- wielkose dziatki budowlanej minimum 800m2 przy zachowaniu szerokosci front6w
dziatek minimum 15 m,

- dziatki gruntu, nie spetniajqce powyzszego warunku mogq bye wydzielane wytqcznie
jako cz~sci uzupetniajqce innych nieruchomosci w celu utworzenia dziatki
budowlanej.

23. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 150 symbolem 7.164.MN:

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

a) zasady zabudowy:



- budynki mieszkalne 0 wysokosci do trzech kondygnacji nadziemnych w tym trzecia
w poddaszu uzytkowym,

- garaze 0 wysokosci jednej kondygnacji do 4,5m,
- zakaz realizacji odr~bnych budynk6w z pomieszczeniami technicznymi i

gospodarczych,
- po~acie dachowe na budynkach 0 nachyleniu symetrycznym wzgl~dem kalenicy od

30% do 100 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki budowlanej do

60%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziatce budowlanej od 0,4 do 1,5,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala si~ zasad~ r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w

infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ w6d przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiekt6w i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposob6w zagospodarowania te enu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnik6w w tym kolektor6w s~onecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opa~owego
i energii elektrycznej,

- udzia~ powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 30 % dzia~ki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~c mogqcych (zawsze i potencjalnie)
znaczqco oddzia~ywac na srodowisko za wyjqtkiem sieci i urzqdzen infrastruktury
technicznej zwiqzanych wY~qcznie z uzytkowaniem budynk6w w obr~bie terenu oraz
obiekt6w i urzqdzen z zakresu ~qcznosci publicznej przy zachowaniu przepis6w
odr~bnych i interes6w os6b trzecich,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie ha~asu w srodowisku
jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowq jednorodzinnq,

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury wsp6tczesnej:
- fragment terenu (wg rysunku planu) po~ozony jest w obszarze wyst~powania

stanowisk archeologicznych, wykonywanie prac ziemnych zwiqzanych z zabudowq i
zagospodarowaniem terenu wymaga przeprowadzenia wyprzedzajqcych
ratowniczych badan wykopaliskowych,

d) zasady obs~ugi komunikacyjnej:
- dost~pnosc komunikacyjnq do dzia~ek budowlanych zapewniajq istniejqce ulice

przylegajqce do terenu oraz dojazdy i drogi wewn~trzne,
- miejsca postojowe wY~qcznie w obr~bie dzia~ki budowlanej,

e) zasady obs~ugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do zewn~trznej sieci kanalizacji

deszczowej,
- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napi~cia,
- zr6d~a ciep~aw budynkach - lokalne,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia s~uzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam
p~askich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10%
powierzchni ca~kowitej sciany budynku,

h) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i ) istniejqce dzia~ki ewidencyjne stanowiq odr~bne dzia~ki budowlane.



24. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostal oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 150 symbolem 7.165.KDD:

1) przeznaczenie: tereny dr6g publicznych - ulica dojazdowa;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) droga 0 jednej jezdni i dw6ch pasach ruchu,
b) w programie uzbrojenia dopuszczalna realizacja sieci infrastruktury technicznej

obslugujqcej przylegajqce tereny zabudowy, a w szczeg61nosci sieci:
telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociqgowej i
elektroenergetycznej.

§. 12. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 8 wyznacza si~ tereny 0 r6znym
przeznaczeniu lub r6znych zasadach zagospodarowania okreslone na rysunku zmiany planu
Iiniami rozgraniczajqcymi oraz symbolem cyfrowym i literowym ..

2. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostal oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 151 symbolem 8.130.KDD:

1) przeznaczenie: tereny dr6g publicznych - ulica dojazdowa;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) poszerzenie pasa drogowego drogi dojazdowej we wsi Chrusty, gmina Rawa
Mazowiecka,

b) w programie uzbrojenia dopuszczalna realizacja sieci infrastruktury technicznej
obslugujqcej przylegajqce tereny zabudowy, a w szczeg61nosci sieci:
telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociqgowej i
elektroenergetycznej.

3. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostal oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 151 symbolem 8.131.MNu:

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

a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne 0 wysokosci do dw6ch kondygnacji nadziemnych w tym druga

w poddaszu uzytkowym,
- wysokosc budynk6w uslugowych do 9 m,
- wysokosc pozostalych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie
do6 m,

- polacie dachowe 0 nachyleniu symetrycznym wzgl~dem kalenicy od 30 % do 100 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki budowlanej do

50%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziake budowlanej od 0,2 do 0,5,
- dopuszcza si~ zachowanie budynku mieszkalnego, kt6ry Sq usytuowany fragmentem

obrysu zewn~trznego mur6w pomi~dzy Iiniq zabudowy a liniq rozgraniczajqca ulicy,
ale bez prawa rozbudowy w kierunku przylegajqcej ulicy,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- ustala si~ zasad~ r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w

infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ w6d przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiekt6w i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposob6w zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnik6w w tym kolektor6w slonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opalowego
i energii elektrycznej,

- udzial powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 30 % dzialki budowlanej,



- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~e mogqcych (zawsze i potencjalnie)
znaczqco oddziatywae na srodowisko za wyjqtkiem sieci i urzqdzen infrastruktury
technicznej zwiqzanych wytqcznie z uzytkowaniem budynk6w w obr~bie terenu oraz
obiekt6w i urzqdzen z zakresu tqcznosci publicznej przy zachowaniu przepis6w
odr~bnych i interes6w os6b trzecich,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie hatasu w srodowisku
jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowo-ustugoWq,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6tezesnej,

d) zasady obstugi komunikacyjnej:
- dost~pnose komunikacyjnq do dziatek budowlanych zapewniajq istniejqce ulice

przylegajqce do terenu oraz dojazdy i drogi wewn~trzne,
- miejsca postojowe wytqcznie w obr~bie dziatki budowlanej,

e) zasady obstugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu, •
- odprowadzenie sciek6w bytowych do komunalnych urzqdzen kanalizacyjnych,
- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do zewn~trznej sieci kanalizacji
deszczowej, do ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu przepis6w szczeg6lnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej Iinii niskiego napi~cia,
- zr6dta ciepta w budynkach - lokalne,
- zaopatrzenie w gaz z istniejqcych sieci,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia stuzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam
ptaskich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10 %
powierzchni catkowitej sciany budynku,

h) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i ) zasady podziatu nieruchomosci:

- wielkose dziatki budowlanej od 500 m2
, do 1000m2 przy zachowaniu szerokosci

front6w dziatek minimum 20 m z zachowaniem istniejqcych dziatek ewidencyjnych
jako dziatki budowlane,

- dziatki gruntu, nie spetniajqce powyzszego warunku mogq bye wydzielane wytqcznie
jako cz~sci uzupetniajqce innych nieruchomosci w celu utworzenia dziatki
budowlanej,

- dojazdy do dziatek budowlanych lub drogi wewn~trzne 0 szerokosci 8m z placem do
zawracania 0 wymiarach minimum 14 m x 14 m i tr6jkqtnymi sci~ciami granicy w
obr~bie skrzyzowania 0 wymiarach 5 m x 5 m,

- dopuszczalne jest wyznaczanie granic podziatu nieruchomosci bez ograniczen
zawartych w zmianie planu w sytuacji, gdy nowa granica dziatki ewidencyjnej
pokrywa si~ z liniq rozgraniczajqcq tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub r6znych
zasadach zagospodarowania.

4. Ustala si~ nast~pujqce przeznaczenie i szczeg61ne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, kt6ry zostat oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 152 symbolem 8.134.MNu:

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

a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne 0 wysokosci do dw6ch kondygnacji nadziemnych,
- wysokose budynk6w ustugowych do 10m,
- wysokose pozostatych budynk6w, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie
do 6 m,



- po~acie dachowe 0 nachyleniu symetrycznym wzgl~dem kalenicy od 30 % do 100 %,
- wielkose powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia~ki budowlanej do

50%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziake budowlanej od 0,1 do 0,5,

b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
- teren pohzony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "G6rnej i

Srodkowej Rawki", obowiqzujq dodatkowo warunki zagospodarowania okreslone w
przepisie powo~ujqcym obszar chroniony,

- ustala si~ zasad~ r6wnoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji element6w
infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochron~ w6d przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiekt6w i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposob6w zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energi~ cieplnq ustala si~ preferencje dla niew~glowych
czynnik6w w tym kolektor6w s~onecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opa~owego
i energii elektrycznej, •

- udzia~ powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 30 % dzia~ki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsi~wzi~e mogqcych (zawsze i potencjalnie)
znaczqco oddzia~ywae na srodowisko za wyjqtkiem sieci i urzqdzen infrastruktury
technicznej zwiqzanych wY~qcznie z uzytkowaniem budynk6w w obr~bie terenu oraz
obiekt6w i urzqdzen z zakresu ~qcznosci publicznej przy zachowaniu przepis6w
odr~bnych i interes6w os6b trzecich,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie ha~asu w srodowisku
jak dla teren6w przeznaczonych pod zabudow~ mieszkaniowo-us~ugoWq,

c) nie ustala si~ zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6kzesnej,

d) zasady obs~ugi komunikacyjnej:
- dost~pnose komunikacyjnq do dzia~ek budowlanych zapewniajq istniejqce ulice

przylegajqce do terenu oraz dojazdy i drogi wewn~trzne,
- miejsca postojowe wY~qcznie w obr~bie dzia~ki budowlanej,

e) zasady obs~ugi system ami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wod~ z istniejqcego wodociqgu,
- odprowadzenie sciek6w bytowych do przydomowych oczyszczalni sciek6w przy
zachowaniu przepis6w szczeg61nych lub do szczelnych zbiornik6w na nieczystosci
ciek~e, a nast~pnie wywozone na zlewni~ oczyszczalni sciek6w;

- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do zewn~trznej sieci kanalizacji
deszczowej, do ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu przepis6w szczeg6lnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej Iinii niskiego napi~cia,
- zr6d~a ciep~aw budynkach - lokalne,
- zaopatrzenie w gaz z istniejqcych sieci,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia s~uzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam
p~askich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10 %
powierzchni ca~kowitej sciany budynku,

h) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i ) zasady podzia~u nieruchomosci:

- wielkose dzia~ki budowlanej od 900 m2
, przy zachowaniu szerokosci front6w dzia~ek

minimum 20 m,
- dzia~ki gruntu, nie spe~niajqce powyzszego warunku mogq bye wydzielane wY~qcznie
jako cz~sci uzupe~niajqce innych nieruchomosci w celu utworzenia dzia~ki
budowlanej.



5. Ustala siE?nastE?Pujqceprzeznaczenie i szczegolne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, ktory zosta{ oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 153 symbolem 8.135.KDD:

1) przeznaczenie: tereny drog publicznych - ulica dojazdowa;
2) zasady i warunki zagospodarowania:

a) droga 0 jednej jezdni i dwoch pasach ruchu,
b) jezdnia placu do zawracania 0 promieniu minimum 6m,
c) w programie uzbrojenia dopuszczalna realizacja sieci infrastruktury technicznej

obs{ugujqcej przylegajqce tereny zabudowy, a w szczegolnosci sieci:
telekomunikacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociqgowej i
elektroenergetycznej.

6. Ustala siE?nastE?pujqceprzeznaczenie i szczegolne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w uzytkowaniu dla terenu, ktory zosta{ oznaczony na rysunku zmiany planu
Nr 153 symbolem 8.136.MNu:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us{ugami;
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:

a) zasady zabudowy:
- budynki mieszkalne 0 wysokosci do trzech kondygnacji nadziemnych w tym trzecia
w poddaszu uzytkowym,

- wysokosc budynkow us{ugowych do 9 m,
- wysokosc pozosta{ych budynkow, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie
do 6 m,

- po{acie dachowe 0 nachyleniu symetrycznym wzglE?demkalenicy od 30 % do 100 %,
- wielkosc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia{ki budowlanej do

50%,
- wskaznik intensywnosci zabudowy na dziake budowlanej od 0,2 do 0,7,
- istniejqca zabudowa zagrodowa do zachowania lub zmiany funkcji uzytkowych

budynkow na zgodnq z przeznaczeniem terenu,
b) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- ustala siE?zasadE?rownoczesnej lub wyprzedzajqcej realizacji elementow
infrastruktury technicznej zapewniajqcej ochronE?wod przed zanieczyszczeniem
w stosunku do realizacji obiektow i urzqdzen ustalonych zmianq planu funkcji
zabudowy oraz sposobow zagospodarowania terenu,

- w zakresie zaopatrzenia w energiE?cieplnq ustala siE?preferencje dla niewE?glowych
czynnikow w tym kolektorow s{onecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opa{owego
i energii elektrycznej,

- udzia{ powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 30 % dzia{ki budowlanej,
- obowiqzuje zakaz realizacji przedsiE?wziE?cmogqcych (zawsze i potencjalnie)
znaczqco oddzia{ywac na srodowisko za wyjqtkiem sieci i urzqdzen infrastruktury
technicznej zwiqzanych wy{qcznie z uzytkowaniem budynkow w obrE?bieterenu oraz
obiektow i urzqdzen z zakresu {qcznosci publicznej przy zachowaniu przepisow
odrE?bnychi interesow osob trzecich,

- teren nalezy do rodzaju terenu 0 dopuszczalnym poziomie ha{asu w srodowisku
jak dla terenow przeznaczonych pod zabudowE?mieszkaniowo-us{ugoWq,

c) nie ustala siE?zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspokzesnej,

d) zasady obs{ugi komunikacyjnej:
- dostE?pnosc komunikacyjnq do dzia{ek budowlanych zapewniajq istniejqce ulice

przylegajqce do terenu oraz dojazdy i drogi wewnE?trzne,
- miejsca postojowe wy{qcznie w obrE?biedzia{ki budowlanej,

e) zasady obs{ugi systemami infrastruktury technicznej:
- zaopatrzenie w wodE?z istniejqcego wodociqgu,



- odprowadzenie sciek6w bytowych do przydomowych oczyszczalni sciek6w przy
zachowaniu przepis6w szczeg61nych lub do szczelnych zbiornik6w na nieczystosci
ciekte, a nast~pnie wywozone na zlewni~ oczyszczalni sciek6w;

- odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych do zewn~trznej sieci kanalizacji
deszczowej, do ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu przepis6w szczeg6lnych,

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejqcej linii niskiego napi~cia,
- zr6dta ciepta w budynkach - lokalne,
- zaopatrzenie w gaz z istniejqcych sieci,
- usuwanie odpad6w komunalnych na zasadach okreslonych w obowiqzujqcych

przepisach - w oparciu 0 niezb~dne urzqdzenia stuzqce gromadzeniu odpad6w
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

f) nie ustala si~ sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania
i uzytkowania terenu,

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopuszcza si~ realizacj~ nosnik6w reklam
ptaskich przylegajqcych do sciany, kt6rych powierzchnia nie przekracza 10 %
powierzchni catkowitej sciany budynku,

h) obowiqzuje zakaz realizacji wolnostojqcych nosnik6w reklam,
i) zasady podziatu nieruchomosci:

- wielkose dziatki budowlanej od 600 m2 do 1000 m2
, przy zachowaniu szerokosci

front6w dziatek minimum 20 m,
- dziatki gruntu, nie spetniajqce powyzszego warunku mogq bye wydzielane wytqcznie
jako cz~sci uzupetniajqce innych nieruchomosci w celu utworzenia dziatki
budowlanej.

Rozdzial3
§ 13. Rozstrzyga si~ 0 sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary potozone w
rejonie ulic: Kolejowej i Murarskiej, Jezowskiej, Kazimierza Wielkiego i St. Batorego, Zamkowa
Wola, Browarnej, Przemystowej i Krakowskiej, Warszawskiej i Ziemowita, AI. Konstytucji 3
Maja i Polnej, Przemystowej, AI. Konstytucji 3 Maja i Potudniowej, Zwolinskiego i Solidarnosci,
Tomaszowskiej i Stodowej, Osada Dolna, Katowickiej i Dolnej, Tomaszowskiej, Katowickiej i
Wyzwolenia, Katowickiej i H. Sienkiewicza, Katowickiej (przy granicy wsi Chrusty), Ksi~ze
Domki (przy zbiorniku Dolna), Ksi~ze Domki (przy granicy z wsiq Boguszyce), inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, kt6re nalezq do zadan wtasnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania wg tresci zatqcznika Nr 21 do uchwaty.

§ 14. Traci moc obowiqzujqcq uchwata Nr XXl/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie
Mazowieckiej z dnia 30 marca 2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej (Dziennik Urz~dowy Wojew6dztwa t6dzkiego Nr
64, poz. 554; z 2002 r. Nr 81, poz. 1529 i Nr 292, poz. 3802; z 2003 r. Nr 225, poz. 2133 i Nr
557, poz. 3651; z2005 r. Nr85, poz. 829, Nr 129, poz.1328 i Nr282, poz. 2710; z2006 r. Nr
7, poz. 67 i Nr 8, poz. 71; z 2007r. Nr 180, poz. 1719 i Nr 185, Nr 1745; z 2008r. Nr 2, poz. 42,
Nr15, poz.190, Nr116, poz. 1131, Nr201, poz. 1882, Nr365, poz. 3225, Nr365, poz. 3226,
Nr 362, poz. 3176 i Nr 362, poz. 3177; z 2009r Nr 59 poz. 574 oraz z 2010 Nr 4 poz. 37, Nr 24
poz. 159, Nr 32 poz. 239, Nr 357 poz. 3221 i poz. 3222) w zakresie ustalen dotyczqcych
obszar6w obj~tych niniejszq zmianq planu.

§ 15. 1. Uchwata podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa
t6dzkiego.

2. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku
Urz~dowym Wojew6dztwa t6dzkiego.
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I Z rysunku studium uwarunkowari i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka

Skala 1 : 5 000
granice obszaru obj~tego zmianil planu miejscowego

OBJASNIENIA OZNACZEN NA WYRYSIE Z RYSUNKU STUDIUM
Oznaczenie Glowne kierunki rozwo'u

BM1 Obszary zabudowy 0 dominujilcej formie zabudowy
mieszkaniowej z uslugami i zakladami produkcyjnymi
nieuci i:1i mi.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA RAWY MAZOWIECKIEJ

Rysunek zmiany planu Nr 138 Skala 1:1000
Obszar w rejonie ulicy Browarnej .
Za1ilcznik Nr 5 do Uchwaly rill' XIV/97/11
Radv Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2011r.

Oznaczenie
4.345.Mu

LEGENDA
Okreslenie oznaczenia

Oznaczenie teren6w symbolem cyfrowym i symbolem
rzeznaczenia tel'enu.

Linia rozgraniczaj'lca tereny 0 roi:nym przeznaczeniu lub
.roi:nych zasadach zagospodarowania, ktora jest granicil
obszaru ob' te 0 lanem mie'scow m.
Linie rozgraniczaj'lce tereny 0 roi:nym przeznaczeniu lub
roi:n ch zasadach za os odarowania.
Punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgraniczaj'l ych
tereny 0 roi:nym przeznaczeniu lub roi:nych zasada
za os odarowania.
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Skala Iiniowa 50
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA RAWY MAZOWIECKIEJ

Rysunek zmiany planu Nr 137 Skala 1:1000
Obszar w rejonie ulicy Zamkowa Wola.
Zat'lcznik Nr 4 do Uchwaty Nr XIV/97/11
Rad Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 rudnia 2011 ror.
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LEGENDA
Okreslenie oznaczenia

Oznaczenie teren6w symbolem cyfrowym i symbo em
rzeznaczenia terenu.

Linia rozgraniczaj'lca tereny 0 r6znym przeznacze iu lub
r6znych zasadach zagospodarowania, kt6ra jest granic'l
obszaru ob' te 0 lanem mie'scow m. I
Linie rozgraniczaj'lce tereny 0 r6znym pl"2eznaczeniu lub
r6zn ch zasadach za os odarowania.
Punkty identyfikacyjne przebiegu Iinii rozgraniczaj'lcych
terenyo r6znym przeznaczeniu lub r6znych zasadach
za os odarowania.

Linia zabudow - nie rzekraczalnao
Punkty identyfi,kacyjne przebiegu linii zabudowyo
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" // WYRYS
, z rysunku studium uwarunkowari i kierunk6w

zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka
Skala 1 : 5 000 t

granice obszaru obj~tego zmian'l planu miejscowego +



WYClNB< Z MAPY ZASADNICZEj
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEC0
MIASTA RAWY MAZOWIECKIEJ

Rysunek zmiany planu Nr 140 Skala 1:5 0
Obszar w rejonie ulicy Warszawskiej i Ziemowita'
Zaf~cznik Nr 7 do Uchwafy Nr XIV/97/11
Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2011r.

Obszar w cafosci pofozony jest w granicach
obszaru ochrony stanowisk archeologicznych.

Oznaczenie
4.349.U

LEGENDA
Okreslenie oznaczenia

Oznaczenie terenow symbolem cyfrowym i symbolem
rzeznaczenia terenu.

Linia rozgraniczaj'lca tereny 0 roznym przeznaczeniu lub
roznych zasadach zagospodarowania, ktora jest granic~
obszaru ob' te 0 lanem mie'scow m..
Linie rozgraniczaj'lce tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub
r6zn ch zasadach za os odarowania.
Punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgraniczaj~cych
tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub r6znych zasadach
za os odarowania.

!9J
I4q9

,t

87

~.(
:74

I

14/91

I4ZI1J 142.23

'I4~JI m2

1401/8

11111
.:.14~O_.- iT

3t1116

14111 1416

~

I
/--- i
" II, --__ :----_~I -l

14001 t ----------- 0-----
J

Oznaczenie
M

KG/KD
KDX

teren
ulica
teren

'WYRYS
z rysunku studium uwarunkowari i kierunk6w

zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka
Skala 1 : 5 000

granice obszaru obj~tego zmian~ planu miejscowego

Oznaczenie Gf6wne kierunki rozwoju'
BM1 Obszary zabudowy 0 dominuj'lcej formie zabudowy

mieszkaniowej z uslugami i zakfadami produkcyjnymi
nieuciqzliwvmi.
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Oznaczenie
1.153,U

LEGENDA
Okreslenie oznaczenia

Oznaczenie terenow symbolem cyfrowym i symbolem
orzeznaczenia terenu. '. .
Linia rozgraniczaj'lca tereny 0 roznym przeznaczeniu lub
roznych zasadach zagospodarowania, ktora jest granic'l
obszaru obieteclO planem mieiscowvm.
Linie rozgraniczaj'lce tereny 0 roznym przeznaczeniu lub
roznvch zasadach zagospodarowania.
Punkty identyfikacyjne przebiegu Iinii rozgraniczaj'lcych
tereny 0 roinym przeznaczeniu lub roznych zasadach
zaQospodarowania.

Linia zabudowv • nieprzekraczalna.
Punkty identyfikacyjne przebiegu linii zabudowy;

Zwymiarowanie linii zabudowy oraz linii rozgran czaj'lcych
tereny 0 roznym przeznaczeniu lub r6i:nych zas dach
zaQospodarowania w metrach.
Oznaczenie linii elektroenergetycznych srednie~ 0 napil1cia
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA RAWY MAZOWIECKIEJ

Rysunek zmiany planu Nr 134
Obszar w rejonie ulicy Kolejowej i Murarskiej.
Zal'lcznik Nr 1 do Uchwaly Nr XIV/97/11
Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 arudnia 2011r.

Linia zabudowy. -.nieprzekraczalna.
Zwymiarowanie linii zabudowy orazlinii rozgraniczaj'lcych
tereny 0 roi:nym przeznaczeniu lub roi:nych zasadach
zagospodarowania w metrach.
Oznaczenie Iinii elektroenergetycznych sredniego napi~cia
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w dniIJ .. _ :::;; _ i t~-'I~~~n!iOlH)wan)fTl
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG0
1MIASTA RAWY MAZOWIECKIEJ '

Rysunek zmiany planu Nr 141. . Skala 1:500
Obszar w rejonie ulicy AI. Konstytucji 3 Maja i Polnej
ZaJ'lcznik Nr 8 do Uchwaly Nr XIV/97/11
Rad Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 rudnia 2011r.

Oznaczenie
4.350.U

Linia zabudow - nie rzekraczalna.
Punkty identyfikacyjne przebiegu Iinii zabudowy.

Nr 4152E
U

WYRYS
z rysunku studium uwarimkowan i kierunk6w

zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka
Skala 1 : 5 000

gran ice obszaru obj~tego zmian'l planu miejscowego

OBJASNIENIAOZNACZEN NA WYRYSIE Z RYSUNKU STUDIUM
Oznaczenie GI6wne kierunki rozwo'u

8M3 Obszary zabudowy 0 dominuj'lcej formie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z uslugami izakJadami

rodukc 'n mi nieuci zli mi.
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MIASTA RAWY MAZOWIECKIEJ
Rysunek zmiany planu Nr 142
Obszar w rejonie ulicy Przemyslowej
Zal~cznik Nr 9 do Uchwaly Nr XIV/97/11

r Radv Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 arudnia 2011r.- --,
o ,l 1-:'

Oznaczenie
4.351.U

lEGENDA
Okreslenie oznaczenia

Oznaczenie terenow symbolem cyfrowYIl) i sxmbolem
I przeznaczenia terenu. '
linia rozgraniczaj~ca tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub
roznych zasadach zagospodarowania, ktora jest granic~
obszaru obietego planem mieiscowym .
linie rozgraniczaj~ce tereny 0 roznym przeznaczeniu lub
roznvch zasadach zaQospodarowania.
Punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgraniczaj~cych
teteny 0 roznym przeznaczeniu lub roznych zasadach
zaaosDodarowania.

.~.i 1..h'P'.1 /1Sf1» !>' ~
, • '.j,~' I. " 15594

linia zabudowv - nieprzekraczalna.
Punkty identyfikacyjne przebiegu linii zabudowy.
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WO). U<.1ZIe powiat rawski
gmrna I miastO ..~ ••~».~~'a;. ' .

obr~b .

Rysune~
Obszan
Zalqczni
Rad Mi;

Oznacz
4.352.1

. Si4ROSrWO POWIATOWE w RAWIE MIJOWlfCKIEJ
Wl ellAl GEODElJI, KAlASJRIJ I GDSIlJJAR,; tllfRUmOAlO'>CIMI
f\eprodukowanie. ro.zpowszechnianie i rez.
~prowadzanie niniejszeg:.l dokumenlu
wymaga zezwolenia 0 kt6rym mowa w art 1B
uAawy z dnla 17 maja 1989r.• Prawo geode.
z ,'jne I kartograficzne ( Dz.U. Nr 193poz.

1287 j.t. z 2010 rl

WYRYS
z rysunku stlldium lIwarllnkowilll i kierllnk6w

zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka
Skala 1 : 5 000

- - - - grimice obszaru obj~tego zmian'l planu miejscowego

Oznaczenie Gf6wne kierllnki rozwoju
BM1 Obszary zablldowy 0 dominuj'lcej formie zabudbwy

mieszkaniowej z uslugami i zakladami produkcyjnymi
I niell~i:liwymi.

! U2 Obszary 0 dominujqcej formie zabudowy uslugowej 0

znaczeniu lokalnr.m

Oznac2
Mu

MN:
U

Oznac2
Kl

KDI
K2

MN
U
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
~ MIASTA RAWY MAZOWIECKIEJ
, Rysunek zmiany planu Nr 144 Skala 1: 000
!l2; Obszar w rejonie ulicy Zwolinskiego i Solidarnosci

Zal'lcznik Nr 11 do Uchwaty Nr XIV/97/11
Radv Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 rudnia 2011r.

LEGENDA
Okreslenie oznaczenia

Oznaczenie teren6w symbolem cyfrowym isymbole,m
I przeznaczenia terenu.
Linia rozgraniczaj'lca tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub
r6znych zasadach zagospodarowania, kt6ra jest granic'l
obszaru obj~te 0 lanem mie'scow m.
Linie rozgraniczaj'lce tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub
r6znych zasadach za os odarowania.
Punkty identyfikacyjne przebiegu Iinii rozgraniczaj'lcych
tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub r6znych zasadach
zagospodarowania.

Linia zabudow
Punkty identyfi
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OBJASNIENIA OZNACZEN PRZEZNACZENIA TERENU W OBSZARZE
ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO! LEGENDA

Przeznaczenie terenu I Oznaczenie Okreslenie oznaczenia
tereny drog publicznvch _droqa (ulical zbiorcza 4.361.MNu Oznaczenie terenow symbolem cyfrowym i symbolem
tereny droq publicznvch - drooa lulical doiazdowa .przeznaczenia terenu.
tereny zabudowv mieszkaniowei iednorodzinnej z uslugami Granice obrebow aeodezvinvch
tereny zabudowy uslu!!owei : - - - Linia rozgraniczaj'lca tereny 0 roznym.przeznaczeniu lub

r6znych zasadach zagospodarowania: ktora jest granic'l
obszaru obieteqo olanem mieiscowvm.
Linie rozgraniczaj'lce tereny 0 roznym przeznaczeniu lub
roznvch zasadach zagospodarowania.

---0-- Punkty identyfikacyjne przebiegu Iinii rozgraniczaj'lcych
tereny 0 r6inym przeznaczeniu lub roznych zasadach
zaaospodarowania .

Oznaczenie
KD-Z
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Linia zabudowv - nieprzekraczalna.
Punkty identyfikacyjne przebiegu linii zabudowy.
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Rysunek zmiany planu Nr 148 Skala 1:1000 J~~J..' J n 0
~~:~~~~ ~~~~ie ulicy Tomaszowski~o Uchwaly Nr XIV197111 ,.,: 12 "":;' .~ 0 ~ .149.7 .C
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Oznaczenie Okreslenie oznaczenia ;~l~~~1519 i5 /2. / : 715 2~.~N
7.152.MNu Oznaczenie teren6w symbolem cyfrowym i symbolem @J .'-" / : • . .I}f I U.

przeznaczenia terenu. l~ )..;;;;)l7l2aJr· / I
/, 'J I _ - - Linia rozgraniczaj~ca tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub I:-!i ~;?-rb / ' \
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1 ~r - 5' ·150 \""••./I 1\ 1\ . 151 __ f ; I .•
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u..t!wY,Z dnIa 17 maja J 989r. - Prawo eode-
z::Jne I kartograficzne ( Dz.U. Nr 1~3pOz.

1287 J.t. z 2010 r) '..•

z rys';'l:Iku studium uwarunkowan i kierunk6w
zagospodarl ania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka

Skala 1 : 5 000
granice obszaru obj~tego zmian~ planu miejscowego
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ZMJANY PLANU MIEJSCOWEGO
Przeznaczenie terenu
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~: 4ROSTWO roWIATOWE w RAWIF. MAZOWIECKIEJ
WldlAl GEODElJI.kAlAITRIJ I GOIl'O~AiX; NIERIJOIOMoI11M\1
Reprodukowanle, rozpowszectlOianie i roz-
_prowadzanie niniejszego dok~menlU
wymaga zezwoienia 0 kl6rym mowa wart 18
~. lawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geode-

_z ·jne i kaltograficzne ( Dz.U. Nr 193poz.
12U7 p. z 2010 r)

WYRYS
z rysunku studium uwarunkowan i kierunk6w

zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka
Skala 1 : 5 000

granice obszaru objfltego zmian'l planu miejscowego

OBJASNIENIA OZNACZEN NA WYRYSIE Z RYSUNKU STUDIUM
Oznaczenie' GI6wne kierunki rozwo'u

BM3 Obszary zabudowy 0 dominuj'lcej formie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z uslugami i zakladami
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p~wiadcza si~ zgodnoSt mmer.zeJ mapy
z oryginalem przyj~tym do pa~5lWowego
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA RAWY MAZOWIECKIEJ

Rysunek zmiany planu Nr 151 Skala 1:1000
Obszar w rejonie ulicy Katowickiej (pr~y gr.anicy wsi Chrusty)
Zal~cznik Nr 18 do Uchwaly Nr XIV/97/11
Radv Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 qrudnia 2011r.

Oznaczenie Okreslenie ozriaczenia
8.131.MNu Oznaczenie teren6w symbolem cyfrowym i symbolem

przeznaczenia terenu.
_._._.- Granice obreb6w aeodezvinvch_ .._ .._ .. Granice amin

Linia rozgraniczaj~ca tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub- - - r6znych zasadach zagospodarowania, kt6ra jest granic~
obszaru obieteao olanem mieiscowvm.
Linie rozgraniczaj~ce tereny 0 r6znym przeznaczeniu lub ir6znvch zasadach zaaosDodarowania.

--0- Punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgraniczaj~cych Itereny 0 r6znym przeznaczeniu lub r6znych zasadach
I zaaosDodarowania.
-------- Linie podzialu wewn~trznego teren6w - zasada podzialu na

dzialki budowlane.

A A
Linia zabudowv - nieprzekraczalna.

A.A Punkty identyfikacyjne przebiegu linii zabudo\ y.

, 12 5
1Y

Zwymiarowanie linii zabudowy w metrach.
,

WYRYS
z rysunku studium uwarunkowan i kierunk6w

zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka
Skala 1 : 5 000

granice obszaru obj~tego zmian~ planu miejscowego

OBJASNIENIA OZNACZEN NA WYRYSIE Z RYSUNKU STUDIUM
Oznaczenie Gl6wne kierunki rozwo'u

BM3 Obszary zabudowy 0 dominuj~cej formie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z uslugami i zakladami
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WYRYS
z rysunku studium uwarunkowari i kierunk6w

zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka
Skala 1 : 5 000

granice obszaru obj~tego zmian<j planu miejscowego
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Obszar w calosci poloiony jest w granicach
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MIASTA RAWY MAZOWIECKIEJ

- Skala 1:1000Rysunek zmiany planu Nr 152 . .
Obszar w rejonie ulicy Ksi~ie Domki (przy zblOrmku ~~~~;~11
Zal<jcznik Nr 19 do Uchwa'.Y Nr
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Okreslenie oznaczenia

Oznaczenie teren6w symbolem cyfrowym i symbolem
przeznaczenia terenu. .
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r6inych zasadach zagospodarowania, kt6ra jest granic<j
obszaru ob' te 0 lanem mie'scow m. .
Linie rozgraniczaj'l.ce tereny 0 r6inym przeznaczenJu lub
r6in ch zasadach za os odarowania. .,
Punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgranJczaJ<jcych

--0---- tereny 0 r6inym przeznaczeniu lub r6inych zasadach
za os c;>darowania. .
_Linie podzialu wewn~trznego teren~w - zasada podzlalu
dzialki budowlane.

~.

Linia zabudow - nie rzekraczalna.
Punkty identyfikacyjne przebiegu linii zabudowy.
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Nr4110E
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Zalqcznik Nr 21
do Uchwaly Nr XIV/97/11
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 28 grudnia 2011 r.

ROZSTRZYGNII;CIE
sposobu realizacji, zapisanych w zmianie planu miejscowego, inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, ktore nalezq do zadan wtasnych gminy

Miasto Rawa Mazowiecka oraz zasad ich finansowania.

1. W zwiqzku z uchwaleniem zmiany planu miejscowego zostanq wyznaczone tereny
pod nowq zabudow~ miejskq. W konsekwencji powstanie koniecznosc realizacji
zadan inwestycyjnych zwiqzanych z przystosowaniem terenu do zabudowy.

2. Zgodnie z przepisami art.? ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzqdzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z p6zn. zm.) zaspokajanie zbiorowych
potrzeb wsp61noty nalezy do zadan wtasnych gminy. W szczeg61nosci zadania
wtasne obejmujq sprawy zwiqzane z problematykq gospodarki przestrzennej a w
tym mi~dzy innymi:
- tadu przestrzennego, gospodarki nieruchomosciami, ochrony srodowiska i

przyrody oraz gospodarki wodnej,
- gminnych dr6g, ulic, most6w, plac6w,
- wodociqg6w i zaopatrzenia w wod~, kanalizacji, usuwania i oczyszczania

sciek6w komunalnych, utrzymania urzqdzen sanitarnych, wysypisk i
unieszkodliwiania odpad6w komunalnych, zaopatrzenia w energi~ elektrycznq i
cieplnq oraz gaz,

- zieleni gminnej i zadrzewien.
Do zadan zwiqzanych z przystosowaniem terenu do zabudowy i rozwoju teren6w
zieleni miejskiej nalezq:
- wykup grunt6w 0 powierzchni 2199m2,

- budowa nawierzchni jezdni w nowych ulicach 0 powierzchni 1450 m2,

- budowa nawierzchni chodnik6w 0 powierzchni 398 m2,

- budowa oswietlenia ulic na dtugosci 290 m,
- budowa sieci wodociqgowej 0 dtugosci 55 m,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej 0 dtugosci 210m,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej 0 dtugosci 210m.

3. Powyzsze zadania zostanq umieszczone w programach rozwoju poszczeg61nych
element6w zagospodarowania a nast~pnie w zadaniach rzeczowych budzetu
miasta na kolejne lata.

4. Finansowanie realizacji inwestycji oparte b~dzie 0 nast~pujqce zr6dta:
- budzet miasta,
- srodki wtasciciela terenu dr6g,
- fundusze strukturalne Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w Polsce,
- srodki inwestor6w realizujqcych zabudow~ produkcyjno-ustugoWq na podstawie

um6w publiczno-prywatnych.
Poszczeg61ne tytuty inwestycyjne b~dq promowane do uwzgl~dnienia w
Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego.
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