
UCHWAI,A NR XXXVIA fiII2O2I
RADY MIASTA WLOCLAWEK

zdnia3l sierpnia 2021 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wloclawek w zakresie obszaru
poloionego pomigdzy ulic4 Gajow4, ulic4 Wiejsk4, granic4 miasta oraz terenem ogrodriw dzialkowych

Na podstawie arI.20 ust. I oraz art.27 ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 22021 r., poz.741 , po2.784, poz.922) oraz art. l8 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U. 22021 r.,po2.1372)

uchwala sig, co nastgpuje

Rozdzial l.
Przepisy og6lne

$ 1. l. Po stwierdzeniu,2e plan nie narusza ustaleri .,Studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego miasta Wloclawek" przyjgtego Uchwal4 Nr 103/XI/2007 Rady Miasta Woclawek zdnia
29 paidziernika 2007 r., uchwala sig miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Woclawek
w zakresie obszaru polozonego pomigdzy ulic4 GajowE, ulic4 Wiejsk4, granic4 miasta oraz terenem ogrod6w
dzialkowych.

2. Integralne czgSci uchwaty stanowi4:

l)rysunek planu wskali l:1000 przedstawiaj4cy grafrczne ustalenia planu, wtym granice obszaru objgtego
planem, jako zalqcznik Nr I a;

2) wyrys oraz wypis (legenda) ze ,,Studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego
miasta Wloclawek" w skali I :10000, jako zal4cznik Nr I b;

3) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, jako zal4cznikNr 2;

4) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji zzakresu infrastruktury technicznej,
ktore nale24 do zadah wlasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, jako zal4cznik Nr 3;

5) dane przestrzenne utworzone dla planu, jako zal4cznik Nr 4.

$ 2. l. Plan, o kt6rym mowa w $ I ust. 1, obejmuje obszar, poloZony w jednostce ewidencyjnej miasto
Woclawek - czgSci obrgb6w Wloclawek KM 63, 67,68.10,71i7211.

2. Zakres ustalefi planu obejmuje tekst i rysunek planu.

$ 3. Plan w granicach obszaru, o kt6rym mowa w $ I ust. l, jest zmianq miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego przyjgtego Uchwal4 Nr 121XL12002 z dnia 25 lutego 2002 r. Rady Miasta
Wloclawek w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Woclawek w zakresie
obszaru polozonego pomigdzy ulic4 Gajow4, WiejskE oraz terenami ogr6dk6w dzialkowych (Dz. Urz. Woj.
Kuj.-Pom. Nr 74 z dnia26 czerwca2002 r., poz. 1533).

$ 4. 1. Oznaczenia graftczne na rysunku planu przedstawiaj4 ustalenia planu, oznaczenia przeznaczenia
teren6w or az oznaczenia informacyj ne.

2. Oznaczenia graficzne ustaleri planu przedstawione na rysunku planu:

I ) granica obszaru objgtego planem;

2) linie rozgraniczaj4ce tereny o r6znym przeznaczeniu lub r6znych zasadach zagospodarowania;

3) linie zabudowy nieprzekraczalne;

4) granice teren6w o skomplikowanych warunkach geotechnicznych;

5) linia elektroenergetyczna napowietrzna WN I l0 kV wraz ze stref4 techniczn1;

6) wyr62nik teren6w publicznych.

3. Oznaczenia dotyczqce przeznaczenia teren6w uzyte w uchwale:

I ) 1...7 - numer terenu;
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2) U - zabudowa uslug nieuci42liwych;

3) MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

4) ZP - teren zieleni publicznej;

5) KS - zespoly garazy lub parkingi;

6) KD-G - droga gl6wna;

7) KD-Z - droga zbiorczry'

8) KD-D * droga dojazdowa.

4. Oznaczenia graficzne informacyjne przedstawione na rysunku planu:

1) granica miasta;

2) granica Gl6wnego Zbiornika W6d Podziemnych nr 215 Subniecka Warszawska.

5. Symbol terenu o r6znym przeznaczeniu lub r62nych zasadach zagospodarowania tworz4 identyfikatory
skladaj4ce siE z cyfr i liter lub z cyfr,liter i oznaczenia graficznego:

l) liczba porzEdkowa pisana cyframi arabskimi * oznacza numer terenu;

2) oznaczenie literowe - oznaczaprzeznaczenie terenu;

3) oznaczenie graficzne ,,*" - oznacza teren przeznaczony do realizacji cel6w publicznych.

$ 5. l. Ilekroi w uchwale jest mowa o:

1)adaptacji - naleiry przez Io rozumiei dzialania inwestycyjne zmierzajqce do przystosowania istniej4cej
zabudowy do nowych rozwi4za(t przestrzennych i technicznych poprzez remont, rozbudowg, przebudowg

i nadbudowg oraz poprzez zmiang sposobu uzytkowania obiektu budowlanego. W przypadku zabudowy
poza ustalonymi planem liniami zabudowy dopuszcza sig powyzsze dzialania, z wykluczeniem zwigkszenia
powierzchni zabudowy;

2) linii zabudowy nieprzekraczalnej - naleiry przezto rozumie6 liniq wyznaczaj4c4 minimaln4 odleglod6 Scian

budynk6w od linii rozgraniczal4cych tereny dr6g, z uwzglgdnieniem przepis6w odrgbnych;

3)przeznaczeniu terenu - dopuszczalnym - naleiry przez to rozumied zagospodarowanie terenu inne niz
okreSlone w przeznaczeniu terenu - podstawowym, kt6re je uzupelnia i nie jest z nim sprzeczne, okreSlone
ustaleniami planu;

4)przeznaczeniu terenu - podstawowym - naleiry przez to rozumiei dominujEce zagospodarowanie terenu,
okredlone ustaleniami planu;

5) uslugach nieuciqzliwych - naleiry przezto rozumiei dzialalnoSci nie bgdqce przedsigwzigciami mog4cymi
zawsze ipotencjalnie znaczqco oddzialywad na Srodowisko, okreSlone w przepisach odrgbnych,
z wyj 4tkiem niezbgdnej infrastruktury technicznej ;

6) wysokoSci zabudowy - naleiry przez to rozumiei wysokoSi mierzonq od naturalnego poziomu terenu
przy najni?szym punkcie obrysu budynku lub budowli do najwyzszego punktu pokrycia dachu lub attyki,
lub do najwyzszego punktu budowli;

7) zespole garu4 - naleiry przez to rozumied gara2e usytuowane w szeregu, jednolite w zakresie gabaryt6w
zabudowy, wy gl 4du arch itekton ic znego or az r o dzaju uzyfyc h m ateri al6w b udowl anych.

2. Pojgcia i okreSlenia uzyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyzej, naleiry rozumied zgodnie
z obowi4zuj4cym i przepisam i prawa.

Rozdzial2.
Ustalenia og6lne dotyczqce przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu

$ 6. Ustaleniadolycz4ce zasad ochrony iksztaltowania ladu przestrzennego.

l. Sytuowanie zabudowy zgodnie zustalonymi na rysunku planu liniami zabudowy nieprzekraczalnymi
oraz ustalonymi w tekScie uchwaly zasadami ksztaltowania zabudowy.
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2.Dopuszcza sig zabudowg sezonowq, czyli ogr6dki gastronomiczne zlokalizowane okresowo przy
uslugach nieuci4zliwych oraz lokalizacjg tymczasowych obiekt6w budowlanych o funkcji zgodnej
zprzeznaczeniem terenu na warunkach wynikaj4cych zprzepis6w odrgbnych ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem
przep i s6w z zakresu och rony przeciw po2arowej .

$ 7. Ustalenia dotycz4ce zasad ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu, zasad ksztaltowania krajobrazu
oraz granic i sposob6w zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrgbnych przepis6w, w tym teren6w g6rniczych, atakze obszar6w szczeg6lnego zagroaenia
powodzi4. obszar6w osuwania sig mas ziemnych, krajobraz6w priorytetowych okre6lonych w audycie
kraj obrazow y m or az w p lanach zagospodarowan i a przestrzennego woj ew6dawa.

l. Ustala sig nakaz zastosowania zabezpieczeri akustycznych doprowadzajqcych poziom halasu do wartoSci
zgodnych z obowi4zuj4cyrn i normami.

2. Ustaf a sig nakaz wyposaZenia obiekt6w budowlanych uslug w urz4dzenia niepowoduj4ce pogorszenia
standard6w jakoici Srodowiska. w tym w celu ochrony przed drganiami i emisjami oraz eliminacji zagro2ef dla
higieny i zdrowia wlaScicieli iuzytkownik6w nieruchomoSci polozonych na terenach i dzialkach budowlanych
z zabudow4 mieszkaniowq oraz w bezpoSrednim s4siedztwie z terenami, na kt6rych zlokalizowana jest taka
zabudowa.

3. Ustala sig zakaz lokalizacji przedsigwzigi mog4cych zawsze i potencjalnie znaczqco oddzialywai na
drodowisko, zwylqczeniem niezbgdnej infrastruktury technicznej oraz sieci i wz4dzeh telekomunikacyjnych.

4. Ustala sig zakaz lokalizacji prosektorium, obiekt6w przygotowywania iprzechowywania zwlok oraz
instalacji do spopielania zwlok.

5.Na terenach zzabudow4 mieszkaniow4 jednorodzinn4, zabudow4 mieszkaniow4 jednorodzinn4
i usfugami nieuci4Zliwymi, w tym rowniez tak4 zabudow4 podlegaj4c4adaplacji, ustala sig:

l) zakaz nowych funkcji magazynowo-skladowych, w tym hurtowni;

2)zakaz nowych funkcji uslugowych zzakresu obslugi motoryzacji lub remontu Srodk6w transportu: stacje
paliw, stacje gazu plynnego, lakiernie, blacharnie, warsztaty naprawcze, stacje kontroli pojazd6w;

3) zakaz nowych funkcji zzakresu uslug stolarskich;

4)istniej4ce uslugi ofunkcji okreSlonej wpktl-3 ustala siE wyl4cznie jako podlegaj4ce adaptacji,
z wykluczeniem nvigkszenia powierzchni zabudowy lub zwigkszenia oddzialywania na Srodowisko.

6. W zakresie ochrony przed halasem zaliczasig:

l)tereny oznaczone symbolami: I U/MN, 5MN, 6MN, 7MN oprzeznaczeniu terenu podstawowym
i dopuszczalnym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, uslugi nieuci4zliwe do teren6w
m ieszkaniowo-uslugowych;

2) teren oznaczony symbolem: 3 ZP* o przeznaczeniu terenu: teren zieleni publicznej - do teren6w
rekreacyj no-wypoczynkowych;

3) tereny oznaczone pozostalymi symbolami nie s4zaliczane do teren6w, dla kt6rych ustala sig dopuszczalne
poziomy halasu.

7. Obszar objety planem podlega wymaganiom przepis6w odrgbnych w zakresie gospodarki odpadami oraz
w zakresie oczyszczania Sciek6w bytowych i przemyslowych.

8. W obszarze objgtym planem nie wystgpujq tereny g6rnicze, obszary szczeg6lnego zagro2enia powodzi4
oraz tereny osuwania sig mas ziemnych.

9. Obszar objg.fy planem znajduje sig w obrgbie Gl6wnego Zbiornika W6d Podziemnych (GZWP)
Nr 220 Pradolina Srodkowej Wisly - wszelkie projektowane inwestycje nie mog4 pogorszyd jakoSci w6d
zbiornika przeznaczonego do zaopatrzenia ludnoSci w wodg.

10. Obszar objety planem znajdule sig czgsciowo w obrgbie nieudokumentowanego Gl6wnego Zbiornika
W6d Podziemnych nr 215 Subniecka Warszawska.

ll.Obszar objgty planem charakteryzuje stosunkowo plytkie wystgpowanie w6d podziemnych. We
wschodniej czgSci obszaru poziom w6d podziemnych stabilizuje sig na okolo 2 m p.p.t. i zmniejsza sig do
okolo I m p.p.t. w centrum i na zachodzie. Lokalnie wody gruntowe wystgpujq na glgbokoSci mniejszej ni2 1 m
p.p.t. 54 to tereny zaglgbieh bezodplywowych, np. w p6lnocno-wschodniej czg6ci obszaru.
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l2.Krajobrazy priorytetowe okre5lone waudycie krajobrazowym oraz wplanach zagospodarowania
przestrzennego wojew6d Aw a - nie wystgpuj e potrzeba okreSlenia.

$ 8. Ustalenia dorycz4ce zasad ochrony dziedziclwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6lczesnej. Obszar objEty planem zlokalizowany jest poza strefami ochrony konserwatorskiej oraz

nie znajduj4 sig na nim obiekty zabytkowe wpisane do rejestru b4dZ figuruj4ce w Gminnej Ewidencji
Zabytk6wlWojew6dzkiej Ewidencji Zabytk6w. Ponadto na ww. terenie nie znajduj4 sig udokumentowane

stanowiska archeologiczne, w zwiqzku z tym nie ustala sig ochrony konserwatorskiej i archeologicznej.

$ 9. Ustaleni a dotycz4ce wymagari wynikaj4cych z polrzeby ksztaltowania przestrzeni publicznych.

1. Wymagane zagospodarowanie przestrzeni publicznych poprzez aran2acje nawierzchni, wprowadzenie
zieleni, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem przepis6w z zakresu ochrony przeciwpo2arowej.

2. Uklad gl6wnych przestrzeni publicznych w obszarze objgtym planem stanowi4 tereny przeznaczone do

r ealizacji ce I 6w p ub I i c zny ch:

1) drogi gl6wne - oznaczone symbolem KD-G*;

2) drogazbiorcza- oznaczone symbolem KD-ZX1.

3) drogi dojazdowe - oznaczone symbolem KD-D*.

3. Wymienione w ust. 2 przestrzenie publiczne sluz4: komunikacji kolowej indywidualnej i zbiorowej,
komunikacji pieszej i rowerowej, miejscom do parkowania, prowadzeniu sieci infrastruktury technicznej
naziemnej i podziemnej - chyba, ze ustalenia szczeg6lowe stanowi4 inaczej.

$ 10. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskaZniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna
intensywnoSd zabudowy jako wskaZnik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dzialki budowlanej, minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni dzialki budowlanej, maksymalna wysokoS6 zabudowy, minimalna liczba miejsc do parkowania,
w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazd6w zaopatrzonych w kartg parkingow4 i spos6b ich
realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiekt6w.

l. Minimalna liczba miejsc do parkowania, wtym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazd6w
zaopalrzonych w kartg parkingow4 i spos6b ich realizacji:

l) minimalna liczba miejsc do parkowania:

a) I miejsce/l lokal mieszkalny dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:.

b) I miejsce/80 m2 pow. uzytkowej zabudowy uslug nieuci4zliwych, zwyl4czeniem powierzchni
sprzedairy1,

c) I miejsce/5O m'zpowierzchni sprzedairy;

d) zapewnienie minimalnej liczby miejsc przeznaczonych na parkowanie, w tym pojazd6w zaopatrzonych
w kartg parkingow4, w drogach publicznych, strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu, zgodnie
z przepisami odrgbnyrni.

2) Spos6b realizaili miejsc do parkowania:

a) na terenach z zabudow4 mieszkaniow4 jednorodzinn4 dopuszcza sig miejsca do parkowania realizowane
jako garale. zachowuj4c wskaZniki okreSlone w pkt l;

b) nie ustala sig sposobu realizacji miejsc do parkowania na dzialkach budowlanych oraz na parkingach
i w drogach publicznych - orientacja miejsc do parkowania (k4t lokalizacji) w stosunku do krawgdzi
jezdni lub obiektu budowlanego, uzale2niona jest od dostgpnoSci terenu, realizowana zgodnie
z warunkami wynikaj4cymi z przepis6w odrgbnych.

2.Pozostale parametry iwskazniki zabudowy onz zagospodarowania terenu okreSlaj4 przepisy zawarte
w Rozdziale 3 i Rozdziale 4.

3. Dopuszcza sig realizacjE inwestycji wynikajqcych zprzeznaczenia terenu dopuszczalnego przed
realizacjq ustalefi przeznaczenia terenu podstawowego, bez wzglgdu na stopiefi zainwestowania dzialek
budowlanych (w tym r6wniez niezabudowanych), pod warunkiem zachowania wskaZnik6w zagospodarowania
terenu.
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4. Ustalone w planie wskazniki dotyczEce zagospodarowania teren6w wynikaj4 z analizy funkcjonalnej, dla
kt6rej wartoSciami wyjSciowymi byb wskazniki przyjQte w studium uwarunkowaf i kierunk6w
zagospodarowan ia przestrzennego.

$ 11. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomodci objgtych planem: nie wystgpuje
potrzeba okreSlenia - brak wyznaazonych teren6w scalania i podzialu nieruchomo5ci w studium uwarunkowafi
i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego oraz brak wniosk6w dotyczEcych scalania i podzialu
nieruchomoSci.

$ 12. Ustalenia dotyczqce zasad modernizacji, rozbudowy ibudowy system6w komunikacji i infrastruktury
technicznej.

l. W obszarze objgtym planem obowiqzujq ustalenia og6lne:

l) magistrale i rozdzielcze sieci infrastruktury technicznej naleiry prowadzi6 w miarg mozliwoSci po terenach
ukladu komunikacyjnego (w liniach rozgraniczajqcych dr6g publicznych). W uzasadnionych technicznie
przypadkach dopuszcza sig realizacjg sieci na terenach innych niZ uklad komunikacyjny;

2) korzystanie z sieci i urzqdzeh infrastruktury technicznej, przyl4czanie nowych odbiorc6w, budowa nowej
sieci, przebudowa, modernizacjaoraz remonty, zgodnie zprzepisami odrgbnymi;

3) przy lokalizacji obiekt6w budowlanych i ogrodzeri, naleiry zachowa( normatywne odlegloSci od istniej4cej
sieci infrastruktury technicznej.

2. W zakresi e zaopatrzenia w wodg oraz ochrony przeciwpolarowej ustala sig:

I ) z sieci wodoci4gowej;

2) przeciwpoZarowe zaopatrzenie wodne poprzez hydranty nadziemne;

3) dopuszcza sig hydranty podziemne w uzasadnionych technicznie przypadkach, zgodnie zprzepisami
odrgbnymi;

4) w przypadku braku odpowiedniej wydajnoSci sieci wodociqgowej stosowa6 rozwi4zania zgodne

z przepisami odrgbny m i :

5) dopuszcza sig realizacjg odrgbnej sieci zaopatrzenia w wodg i indywidualnych przeciwpozarowych

zbiomik6w wodnych w uzasadnionych technicznie przypadkach na warunkach wynikaj4cych z przepis6w

odrEbnych;

6)obiekty iwz4dzenia oraz dostgp do tych obiekt6w iurzqdzeh, zgodnie zwymaganiami okreSlonymi

przepisami odrgbnymi, w tym powinny odpowiada6 warunkom w zakresie ochrony przeciwpo2arowej.

3. W zakresie odprowadzenia Sciek6w ustala siE:

l) odprowadzanie Sciek6w bytowych i przemyslowych do sieci kanalizacyjnej;

2) dopuszczasig moZliwoS6 odprowadzania Sciek6w bytowych do oczyszczalni przydomowych na warunkach

wynikaj4cych zpotrzeb ochrony Srodowiska lub zbiornik6w bezodplywowych na nieczystoSci ciekle

zgodnie z przepisami odrgbnym i ;

3) dopuszcza sig mozliwoSd odprowadzania Sciek6w przemyslowych do zbiornik6w bezodplywowych na

nieczystoSci ciekle zgodnie z przepisami odrgbnymi.

4. W zakresie odprowadzania w6d opadowych i roztopowych ustala sig:

l) odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych utwardzonych na

warunkach okreSlonych przepisami odrgbnymi;

2) do czasu realizacji sieci dopuszcza sig odprowadzenie w6d opadowych, ujgtych w otwarte lub zamknigte

systemy kanalizacyjne, pochodz4cych z powierzchni zanieczyszczonych o trwalej nawierzchni do ziemi na

warunkach okre5lonych przepisami odrEbnymi;

3) dopuszcza sig odprowadzenie w6d opadowych i roztopowych z dach6w iteren6w innych ni2
zanieczyszczone do ziemi lub do urz4dzeh sluZ4cych do retencjonowania w6d opadowych;

4) przy projektowaniu sieci kanalizacji deszczowej nale2y uwzglgdnii naturalny spadek terenu, kt6ry pozwoli
na grawitacyjne odprowadzanie w6d opadowych do rowu wystgpuj4cego za zachodni4 granic4 terenu

objgtego planem na warunkach okreSlonych przepisami odrgbnymi.
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5. W zakresie zaopatrzenia w energig elektryczn4 oraz budowy wz4dzeh elektroenergetycznych, ustala sig:

l) przez obszar planu przebiegaj4 linie kablowe i napowietrzne niskiego napigcia 0,4 kV;

2) przez obszar planu przebiega linia napowietrzna wysokiego napigcia I l0 kV, dla kt6rej wyznacza sig strefg
techniczn4 o szerokoSci po 20,0 m w ka2d4 strong od osi linii;

3) w strefie technicznej wymienionej w pkt 2 obowi4zuje zachowanie ograniczefi i zakazow wynikaj4cych
z przepis6w odrgbnych, w tym dotycz4cych lokalizacji obiekt6w przeznaazonych na pobyt ludzi w zakresie
ochrony przed prom ien i owaniem elektromagnetycznym i polam i el ektromagnetycznym i ;

4) ustala sig mozliwoSi budowy alternatywnych odnawialnych Zr6del energii o mocy nie przekraczaj4cej
100 kW na warunkach zgodnych z przepisami odrgbnymi, zwylqczeniem elektrowni wiatrowych.

6. W zakresie zaopatrzenia w cieplo ustala sig: z sieci cieplowniczej lub indywidualnie w oparciu oirodla
niskoemisyjne i bezemisyj ne.

7. W zakresie zaopatrzeniaw gaz ziemny ustala sig: z sieci gazowej zgodnie z przepisami odrgbnymi.

8. W zakresie telekomunikacji ustala sig: zgodnie z przepisami odrgbnymi.

9. W zakresie gospodarki odpadami ustala sig: obowi4zek magazynowania odpad6w komunalnych oraz ich
usuwanie w systemie gospodarowania odpadami stosowanym w gospodarce komunalnej miasta.

10. W zakresie komunikacji ustala sig:

1) zjazdy i obslugg zdr6g okreSlajq przepisy zawarle w Rozdziale 3;

2)powi4zania ukladu obslugujqcego poszczeg6lne tereny zpodstawowym ukladem drogowym ruchu
zewngtrznego, zapewniaj4skrzylowania zwykle lub odpowiednio skanalizowane z drogami klasy G.

I l. OSwietlenie zewngtrzne, parametry dr6g publicznych oraz ustalenia z zakresu infrastruktury technicznej
winny spelnia6 wymogi zzakresu obronno6ci, zgodnie z przepisamiodrgbnymi.

Rozdzial3.
Ustalenia szczeg6lowe dotyczqce przeznaczenia i zasad zagospodarowaniadla poszczeg6lnych teren6w,

z wylqczeniem system6w komunikacj i

$ 13. Teren oznaczony symbolem I U/MN

| . Przeznaczenie terenu:

1) zabudowa uslug nieuci4zliwych;

2) zabudow a mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: ustalenia jak w $ 6 uchwaly.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu: ustalenia jak w $ 7 uchwaly.

4. Zasady ksztaltowania krajobrazu: nie wystgpuje potrzeba okreslenia.

5.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytk6w, w tym krajobraz6w kulturowych orazd6br kultury
wsp6lczesnej : n ie wystgpuj e potrzeba okreS I en ia.

6. Wymagania wynikaj4ce zpotrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: niewystEpuje potrzeba
okre6lenia.

7. Zasady ksztattowania zabudowy oraz wskaZniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna
intensywnoSi zabudowy jako wskaZnik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dzialki budowlanej, minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni dzialki budowlanej, maksymalna wysoko56 zabudowy, minimalna liczba miejsc do parkowania,
w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazd6w zaopatrzonych w kartg parkingow4 i spos6b ich
realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiekt6w oraz spos6b usytuowania obiekt6w budowlanych
w stosunku do dr6g i innych teren6w publicznie dostgpnych oraz do granic przyleglych nieruchomoSci:

I ) wskalniki intensywnoSci zabudowy dzialki budowlanej :

a) maksymalna intensywnoSi zabudowy dzialki budowlanej: 0,7;

b) minimalna intensywnoS6 zabudowy dzialki budowlanej: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia;
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2) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dzialki
budowlanej:30%;

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki: do 60%o;

4) wysokoS6 zabudowy:

a) maksymalna 72,0 m. minimalnej nie ustala sig - zwyj4tkiem zabudowy uslug nieuci4Zliwych oraz
garairy, zabudowy gospodarczej ;

b) zabudowa uslug nieuci4Zliwych: maksymalna 15,0 m, minimalnej nie ustala sig;

c) garahe, zabudowa gospodarcza: maksymalna 5,0 m, minimalnej nie ustala sig;

5) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazd6w
zaopatrzonych w kartg parkingow4 ispos6b ich realizacji: ustaleniajak w $ l0 uchwaly;

6) linie zabudowy oraz spos6b usytuowania obiekt6w budowlanych w stosunku do granic przylegtych
nieruchomoSci:

a) zgodnie zwyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy nieprzekraczalnymi;

b)ustala sig mozliwo66 sytuowania budynk6w przy granicy dziatki orazw odlegloSci 1,5 m od granicy
dzialki z uwzglgdnieniem warunk6w technicznych okre5lonych przepisami odrgbnymi, z wyjqtkiem
granic, gdzie odleglo6i regulowana jest lini4 zabudowy;

7) geometria dach6w: plaskie o spadku do 10o oraz dwuspadowe i wielospadowe o spadku od l0' do 45'.

8. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalonych na

podstawie odrgbnych przepis6w, w tym teren6w g6rniczych, atakle obszar6w szczeg6lnego zagro2enia
powodzi4, obszar6w osuwania sig mas ziemnych: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

g.Szczeg6lowe zasady iwarunki scalania ipodzialu nieruchomoSci objgtych planem: niewystgpuje
potrzeba okreSlenia.

10. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, wtym zakazy

zabudowy:

l) wyznacza sig granice terenu o skomplikowanych warunkach geotechnicznych wg oznaczenia na rysunku
planu, dla kt6rego zaleca sig wykonanie szczegotowych badari geologicznych przed przyst4pieniem do

realizacji zabudowy i odpowiednich zabieg6w stabilizuj4cych grunt b4dZ doboru takiego rodzaju rozwi4zafi

budowlanych, kt6re umozliwi4 posadowienie zabudowy bez ryzyka nier6wnomiernego osiadania podloZa;

2)przez teren przebiega linia napowietrzna wysokiego napigcia 1l0kV, dla kt6rej wyznacza sig strefp

techniczn4 o szerokoSci po 20,0 m w ka2d4 strong od osi linii zograniczeniami izakazami wynikaj4cymi
z przepis6w odrgbnych;

3) w terenie znajduje sig sztuczny zbiornik w6d powierzchniowych.

ll. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:

l) obsluga komunikacyjnazdr6gpublicznych: ulicy Wiejskiej I KD-G* oraz drogi projektowanej 7 KD-D*;

2) w zakresie infrastruktury technicznej: ustalenia jak w $ l2 uchwaly.

12. Spos6b itermin tymczasowego zagospodarowania, urzEdzania i uzytkowania teren6w: nie wystEpuje

potrzeba okreSlenia.

13. Stawka procentowa, na podstawie kt6rej ustala sig oplatg, o kt6rej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia

27 marca2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:30oh.

$ 14. Teren oznaczony symbolem 2 U

| . Przeznaczenie terenu:

I ) podstawowe: zabudowa uslug nieuci42liwych;

2) dopuszczalne: teren zieleni.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: ustalenia jak w $ 6 uchwaly.
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3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu: ustalenia jak w $ 7 uchwaly oraz dla terenu zieleni -
zachowanie i ochrona istniej4cego zagospodarowania zieleni4 z moZliwoSci4 wzbogacenia o gatunki dobrane

do potrzeb rodzimego ekosystemu, alakle z mozliwoSci4 poprowadzenia Sciezek i wprowadzenia obiekt6w
malej architektury.

4. Zasady ksztaltowania krajobrazu: nie wystEpuje potrzeba okredlenia.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w, w tym krajobraz6w kulturowych oraz d6br kultury
wsp6lczesnej : nie wystgpuj e potrzeba okre5l en i a.

6. Wymagania wynikaj4ce zpotrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: nie wystgpuje potrzeba

okreSlenia.

7. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskaZniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna
intensywnoSi zabudowy jako wskaZnik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni

dzialki budowlanej, minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni dzialki budowlanej, maksymalna wysoko(6 zabudowy, minimalna liczba miejsc do parkowania,

w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazd6w zaopatrzonych w kartg parkingow4 i spos6b ich
realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiekt6w oraz spos6b usytuowania obiekt6w budowlanych
w stosunku do dr6g i innych teren6w publicznie dostgpnych oraz do granic przyleglych nieruchomoSci - dla
terenu zabudowy uslug nieuci4Zliwych (dla terenu zieleni - nie wystgpuje potrzeba okreSlenia):

l) wskaZniki intensywnoSci zabudowy dzialki budowlanej:

a) maksymalna intensywno5d zabudowy dzialki budowlanej: 0,5;

b) minimalna intensywnoSi zabudowy dziatki budowlanej: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia;

2) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dzialki
budowlanej:40%;

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki: do 50o/o;

4) wysoko66 zabudowy:

a) zabudowa uslug nieuciqzliwych: maksymalna 12,0 m, minimalnej nie ustala sig;

b) garu2e, zabudowa gospodarcza: maksymalna 5,0 m, minimalnej nie ustala sig;

5) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazd6w
zaopatzonych w kartg parkingow4 i spos6b ich realizacji: ustaleniajak w $ l0 uchwaly;

6) linie zabudowy oraz spos6b usytuowania obiekt6w budowlanych w stosunku do granic przyleglych
nieruchomoSci:

a) zgodnie zwyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy nieprzekraczalnymi;

b) ustala sig mozliwo5d sytuowania budynk6w przy granicy dzialki or.v w odlegloSci 1,5 m od granicy
dzialki z uwzglgdnieniem warunk6w technicznych okeSlonych przepisami odrgbnymi, z wyjqtkiem
granic, gdzie odlegloSi regulowana jest liniq zabudowy;

7) geometria dach6w: plaskie o spadku do 10' oraz dwuspadowe i wielospadowe o spadku od l0' do 45o.

8. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegajqcych ochronie, ustalonych na
podstawie odrgbnych przepis6w, w tym teren6w g6rniczych, atak2e obszar6w szczeg6lnego zagro2enia
powodzi4, obszar6w osuwania sig mas ziemnych: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

9. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomoSci objgtych planem: nie wystgpuje
potrzeba okreSlenia.

10. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, wtym zakazy
zabudowy:

1) wyznacza sig granice terenu o skomplikowanych warunkach geotechnicznych wg oznaczenia na rysunku
planu, dla kt6rego zaleca sig wykonanie szczegolowych badari geologicznych przed przyst4pieniem do
realizacji zabudowy i odpowiednich zabieg6w stabilizujqcych grunt b4dZ doboru takiego rodzaju rozwi4zah
budowlanych, kt6re umozliwi4 posadowienie zabudowy bezryzyka nier6wnomiernego osiadaniapodlo2a;
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2)przez teren przebiega linia napowietrzna wysokiego napigcia ll0kV, dla kt6rej wyznaaza sig strefq
techniczn4 oszerokoSci po 20,0 m wka2d4 strong od osi linii zograniczeniamiizakazami wynikaj4cymi
z przepis6w odrgbnych.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:

I ) obsluga komunikacyj na z dr6g publicznych : drogi projektowanej 2 KD-G*;

2) w zakresie infrastruktury technicznej: ustaleniajak w $ 12 uchwaly.

12. Spos6b itermin tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania iuZytkowania teren6w: nie wystgpuje
potrzeba okreSlenia.

13. Stawka procentowa, na podstawie kt6rej ustala sig oplatg, o kt6rej mowa w art.36 ust.4 ustawy zdnia
27 marca2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu pnestrzennym:30%o.

$ 15. Teren oznaczony symbolem 3 ZP*

| . Przeznaczeni e terenu: teren zielen i publ icznej.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: nie wystgpuje potrzeba okre6lenia.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu: zachowanie i ochrona istniej4cego
zagospodarowania zieleniqzmo2liwo6ciE wzbogacenia ogatunki dobrane do potrzeb rodzimego ekosystemu,
atakle z mo2liwoSci4 poprowadzeniaScielek i wprowadzenia obiekt6w malej architektury.

4. Zasady ksztaltowania krajobrazu: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w, w tym krajobraz6w kulturowych oraz d6br kultury
wsp6lczesnej : nie wystgpuj e potrzeba okreSl en i a.

6. Wymagania wynikaj4ce zpotrzeby ksztaltowania przestrzeni publicznej: ustalenia jak w $ 9 uchwaty.

7. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskafniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna
intensywnoSd zabudowy jako wskaZnik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni

dzialki budowlanej, minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do

powierzchni dzialki budowlanej, maksymalna wysokoSi zabudowy, minimalna liczba miejsc do parkowania,

w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazd6w zaopatrzonych w kartE parkingow4 i spos6b ich

realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiekt6w oraz spos6b usytuowania obiekt6w budowlanych

w stosunku do dr6g i innych teren6w publicznie dostgpnych oraz do granic przyleglych nieruchomoSci:

nie wystgpuj e potrzeba okreSlenia.

8. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalonych na

podstawie odrgbnych przepis6w, w tym teren6w g6rniczych, atakle obszar6w szczeg6lnego zagrolenia
powodzi4, obszar6w osuwania sig mas ziemnych: nie wystEpuje potrzeba okre5lenia.

g.Szczeg6lowe zasady iwarunki scalania ipodzialu nieruchomoSci objgtych planem: niewystgpuje
potrzeba okreSlenia.

10. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, wtym zakazy

zabudowy: wyznacza sig granice terenu o skomplikowanych warunkach geotechnicznych wg oznaczenia na

rysunku planu, dla kt6rego zaleca sig wykonanie szczegolowych badari geologicznych przed przyst4pieniem do

realizacji zabudowy i odpowiednich zabieg6w stabilizuj4cych grunt b4dZ doboru takiego rodzaju rozwi1zah

budowlanych, kt6re umozliwi4 posadowienie zabudowy bezryzyka nier6wnomiernego osiadaniapodlo?a.

ll.Zasady modernizacji, rozbudowy ibudowy system6w komunikacji iinfrastruktury technicznej:

l) obsluga komunikacyjnazdr6gpublicznych: drogi projektowanej 2 KD-G* oraz ulicy Gajowej 3 KD-Z*;

2) w zakresie infrastruktury technicznej: ustalenia jak w $ 12 uchwaly'

12. Spos6b itermin tymczasowego zagospodarowania, urz4dzania iuzytkowania teren6w: nie wystgpuje
potrzeba okredlenia.

13. Stawka procentow4 na podstawie kt6rej ustala sig oplatE, o kt6rej mowa w art.36 ust.4 ustawy z dnia

27 marca2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:}Yo'

$ 16. Teren oznaczony symbolem 4 KS

1 . Przeznaczenie terenu:
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l) podstawowe: zespoly garcfiry i parkingi, w tym wielopoziomowe;

2) dopuszczalne : zabudowa uslug n i e uc i 421 i wy c h.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: ustalenia jak w $ 6 uchwaly.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu: ustalenia jak w $ 7 uchwaly.

4. Zasady ksztaltowania krajobrazu: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w, w tym krajobraz6w kulturowych oraz d6br kultury
wspolczesnej : nie wystgpuj e potrzeba okreSlenia.

6. Wymagania wynikajqce zpotrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: nie wystgpuje potrzeba

okreSlenia.

7. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wsku2niki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna
intensywnoS6 zabudowy jako wskaZnik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dzialki budowlanej, minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni dzialki budowlanej, maksymalna wysokoSd zabudowy, minimalna liczba miejsc do parkowania,

w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazd6w zaopatrzonych w kartg parkingow4 i spos6b ich
realizacji oraz linie zabudowy igabaryty obiekt6w oraz spos6b usytuowania obiekt6w budowlanych
w stosunku do dr6g i innych teren6w publicznie dostgpnych orazdo granic przylegtych nieruchomoSci:

l) wskaZniki intensywno6ci zabudowy dzialki budowlanej:

a) maksymalna intensywnoSi zabudowy dzialki budowlanej: 0,8;

b) minimalna intensywnoSi zabudowy dziatki budowlanej: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia;

2) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dzialki
budowlanej: l0%;

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki: do 80%;

4) wysokoSi zabudowy:

a) garahe i parkingi, w tym wielopoziomowe: maksymalna 15,0 m, minimalnej nie ustala sig;

b) zabudowa uslug nieuci4Zliwych: maksymalna 15,0 m, minimalnej nie ustala sig;

c) zabudowa gospodarcza: maksymalna 5,0 m, minimalnej nie ustala sig;

5) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazd6w
zaopatrzonych w kartg parkingow4 i spos6b ich realizacji: ustalenia jak w $ l0 uchwaty;

6) linie zabudowy oraz spos6b usytuowania obiekt6w budowlanych w stosunku do granic przylegtych
nieruchomo5ci;

a) zgodnie zwyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy nieprzekraczalnymi;

b)ustafa sig mozliwoSi sytuowania budynk6w przy granicy dzialki orazw odlegloSci 1,5 m od granicy
dzialki z uwzglgdnieniem warunk6w technicznych okrerilonych przepisami odrgbnymi, z wyj4tkiem
granic, gdzie odleglo5i regulowana jest lini4 zabudowy;

7) geometria dach6w: plaskie o spadku l0o oraz dwuspadowe i wielospadowe o spadku od l0'do 45o.

8. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrgbnych przepis6w, w tym teren6w g6rniczych, aIak2e obszar6w szczeg6lnego zagrolenia
powodzi4. obszar6w osuwania sig mas ziemnych: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

9.Szczegolowe zasady iwarunki scalania ipodzialu nieruchomoSci objgtych planem: niewystgpuje
potrzeba okreSlenia.

10. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uZytkowaniu, w tym zakazy
zabudowy: wyznacza siE granice terenu o skomplikowanych warunkach geotechnicznych wg oznaczenia na
rysunku planu, dla kt6rego zaleca sig wykonanie szczegolowych badari geologicznych przed przystqpieniem do
realizacji zabudowy iodpowiednich zabieg6w stabilizuj4cych grunt b4dZ doboru takiego rodzaju rozwi4zah
budowlanych, kt6re umozliwi4 posadowienie zabudowy bezryzyka nier6wnomiernego osiadania podloza.

ll.Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:
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l) obsluga komunikacyjnazdr6g publicznych: ul. Gajowej 3 KD-Z* onzdrogi projektowanej 7 KD-D*;

2) w zakresie infrastruktury technicznej: ustaleniajak w $ l2 uchwaly.

12. Spos6b itermin tymczasowego zagospodarowania, urz4dzania iuZytkowania teren6w: nie wystgpuje
potrzeba okre5lenia.

13. Stawka procentowa, na podstawie kt6rej ustala sig oplatg, o kt6rej mowa w art.36 ust.4 ustawy zdnia
27 marca2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym:30Yo.

$ 17. Tereny oznaczone symbolami:5 MN,6 MN,7 MN

| . Przeznaczenie terenu:

I ) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) dopuszczal ne : zab udowa uslug n i e uc i 421 i wyc h.

2. Zasady ochrony i ksztahowania ladu przestrzennego: ustalenia jak w $ 6 uchwaly.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu: ustalenia jak w $ 7 uchwaly.

4. Zasady ksztaltowania krajobrazu: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w, w tym krajobraz6w kulturowych oraz d6br kultury
wsp6lczesnej : nie wystgpuj e potrzeba okreSlenia.

6.Wymagania wynikaj4ce zpotrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: niewystgpuje potrzeba

okreSlenia.

7. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskaZniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna
intensywnoSi zabudowy jako wskalnik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni

dzialki budowlanej, minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do

powierzchni dzialki budowlanej, maksymalna wysokoSd zabudowy, minimalna liczba miejsc do parkowania,

w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazd6w zaopatrzonych w kartg parkingowq i spos6b ich

realizacji oraz linie zabudowy igabaryty obiekt6w oraz spos6b usytuowania obiekt6w budowlanych

w stosunku do dr6g i innych teren6w publicznie dostgpnych orazdo granic przyleglych nieruchomo6ci:

l) wskaZniki intensywnoSci zabudowy dzialki budowlanej:

a) maksymalna intensywno5i zabudowy dzialki budowlanej: 0,7;

b) minimalna intensywnoSi zabudowy dzialki budowlanej: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia;

2) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dzialki

budowlanej:30%;

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki: do 60oh;

4) wysokoSi zabudowy:

a) maksymalna 12,0 m, minimalnej nie ustala sig - z wyj4tkiem garazy, zabudowy gospodarczej;

b) garet2e, zabudowa gospodarcza: maksymalna 5,0 m, minimalnej nie ustala sig;

5)minimalna liczba miejsc do parkowania, wtym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazd6w

zaopatrzonych w kartg parkingow4 i spos6b ich realizacji: ustalenia jak w $ l0 uchwaty;

6) linie zabudowy oraz spos6b usytuowania obiekt6w budowlanych w stosunku do granic prryleglych

nieruchomoSci:

a) zgodnie zwyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy nieprzekraczalnymi;

b)ustala sig mo2liwoS6 sytuowania budynk6w przy granicy dziatki oraz w odlegloSci 1,5 m od granicy

dziatki z uwzglgdnieniem warunk6w technicznych okreSlonych przepisami odrgbnymi, z wyj4tkiem
granic, gdzie odlegloSi regulowana jest liniq zabudowy;

7) geometria dach6w: plaskie o spadku l0o oraz dwuspadowe i wielospadowe o spadku od l0'do 35';

8) adaptacja zabudowy i funkcji.
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8. Cranice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalonych na

podstawie odrEbnych przepis6w, w tym teren6w g6miczych, arakhe obszar6w szczeg6lnego zagro2enia

powodzi4, obszar6w osuwania sig mas ziemnych: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

g.Szczeg6lowe zasady iwarunki scalania ipodzialu nieruchomoSci objEtych planem: niewystgpuje
potrzeba okreSlenia.

10. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakazy

zabudowy: dla czgdci terenu oznaczonego symbolem 5 MN wyznacza sig granice terenu o skomplikowanych
warunkach geotechnicznych wg oznaczenia na rysunku planu, dla kt6rego zaleca sig wykonanie szczeg6lowych

badari geologicznych przed przyst4pieniem do realizacji zabudowy iodpowiednich zabieg6w stabilizuj4cych
grunt b4dZ doboru takiego rodzaju roztvi4zah budowlanych, kt6re umozliwi4 posadowienie zabudowy bez

ry zyka nier6wnomiernego osiadania podlo2a.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:

I ) obsluga komunikacyj na z drog publicznych :

a) ul. Gajowej 3 KD-Z*, ul. Trzcinowej 5 KD-D*, dr6g projektowanych: 6 KD-D* i 7 KD-D* - dotyczy
terenu oznaczonego symbolem 5 MN;

b) ul. Gajowej 3 KD-Z*, ul. Szuwarowej 4 KD-D*, drogiprojektowanej 7 KD-D*, ul. Trzcinowej 5 KD-D*
- dotyczy terenu oznaczonego symbolem 6 MN;

c) ul. Gajowej 3 KD-Z*, ul. Wiejskiej I KD-G*, drogi projektowanej 7 KD-D*, ul. Szuwarowej 4 t<O-px -
dotyczy terenu oznaczonego symbolem 7 MN;

2) w zakresie infrastruktury technicznej: ustaleniajak w $ l2 uchwaly.

12. Spos6b itermin tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania i uzytkowania teren6w: nie wystgpuje
potrzeba okreSlenia.

13. Stawka procentowa, na podstawie kt6rej ustala sig oplatg, o kt6rej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:30%o.

Rozdzial4.
Ustalenia szczegrilowe dotyczqce modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji

$ 18. Teren oznaczony symbolem I KD-G* (teren ulicy Wiejskiej)

l. Przeznaczenie terenu: droga gl6wna publiczna.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: nie wystgpuje potrzeba okre$lenia.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu: nie wystgpuje potrzeba okreslenia.

4. Zasady ksztaltowania krajobrazu: nie wystgpuje potrzeba okre6lenia.

5.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury wsp6lczesnej: nie wystgpuje
potrzeba okreSlenia.

6. Wymagania wynikaj4ce z potrzeb kszlaltowania przestrzeni publicznych: ustalenia jak w $ 9 uchwaly.

7. Parametry i wskaZniki ksztaltowania drogi i zagospodarowania terenu: szerokoS6 w liniach
rozgraniczajqcych tereny o r6znym przeznaczeniu lub r6znych zasadach zagospodarowania, wg oznaczert na
rysunku planu: od 15,5 m do 23,5 m (w granicach planu).

8. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrgbnych przepis6w, w tym teren6w g6rniczych, atak2e obszar6w szczeg6lnego zagro2enia
powodzi4, obszar6w osuwania sig mas ziemnych: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

9.Szczeg6lowe zasady iwarunki scalania ipodzialu nieruchomoSci objgtych planem: niewystgpuje
potrzeba okreilenia.

10. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uZytkowaniu, w tym zakazy
zabudowy: przezteren przebiega linia napowietrzna wysokiego napigcia ll0 kV, dla kt6rej wyznacza sig strefg
techniczn4 oszerokoSci po 20,0 m wka2d4 strong od osi linii zograniczeniami izakazami wynikaj4cymi
zprzepis6w odrgbnych.
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ll.Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji iinfrastruktury technicznej:
ustalenia jak w $ 12 uchwaly.

12. Spos6b itermin tymczasowego zagospodarowania, urz4dzania i uZytkowania teren6w: nie wystgpuje
potrzeba okreSlenia.

13. Stawka procentowa, na podstawie kt6rej ustala sig oplatg, o kt6rej mowa w art.36 ust.4 ustawy zdnia
27 marca2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:0%o.

$ 19. Teren oznaczony symbolem 2 KD-G* (teren ulicy Kapitulnej - projektowanej)

1 . Przeznaczenie terenu: droga gl6wna publiczna.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

4. Zasady ksztaltowania krajobrazu: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

5.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury wsp6lczesnej: nie wystgpuje

potrzeba okreSlenia.

6. Wymaganiawynikaj4cezpotrzeb ksztaltorvaniaprzeslrzeni publicznych: ustaleniajak w $ 9 uchwaly.

7. Parametry i wskaZniki ksztaltowania drogi i zagospodarowania terenu: szerokoSi w liniach

rozgraniczal4cych tereny o r6znym przeznaczeniu lub r6znych zasadach zagospodarowania, wg oznaczeh na

rysunku planu:od 19,0 m do 31,0 m.

8. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalonych na

podstawie odrgbnych przepis6w, w tym teren6w g6rniczych, atakle obszar6w szczeg6lnego zagrolenia

powodziq. obszar6w osuwania sig mas ziemnych: nie wystqpuje potrzeba okreSlenia.

g.Szczeg6lowe zasady iwarunki scalania ipodzialu nieruchomoSci objqtych planem: niewystppuje

potrzeba okreSlenia.

10. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uZytkowaniu, w tym zakazy

zabudowy: przez teren przebiegi linia napowi etrzna wysokiego napigcia I l0 kV, dla kt6rej wyznacza si9 strefq

techniczn4 o szerokoSci po ZO,O m w kaZd4 strong od osi linii z ograniczeniami i zakazami wynikaj4cymi

z przepis6w odrgbnych.

ll.Zasady modernizacji, rozbudowy ibudowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:

ustalenia jak w $ l2 uchwaly.

12. Spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania, urz4dzania iuZytkowania teren6w: nie wystqpuje

potrzeba okreSlenia.

13. Stawka procentowa, na podstawie kt6rej ustala sig oplatg, o kt6rej mowa w art.36 ust.4 ustawy zdnia

27 marca2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:jVo.

$ 20. Teren oznaczony symbolem 3 KD-Z* (teren ulicy Gajowej)

| . Przeznaczenie terenu: droga zbiorcza publiczna

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

3.Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

4. Zasady ksztaltowania krajobrazu: nie wystgpuje potrzeba okreslenia.

5.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytk6w oraz d6br kultury wsp6lczesnej: niewystqpuje

potrzeba okreSlenia.

6. Wymaganiawynikaj4cezpotrzeb ksztaltowaniaprzestrzeni publicznych: ustaleniajak w $ 9 uchwaly-

7. Parametry i wskalniki ksztaltowania drogi i zagospodarowania terenu:

1) szerokoS6 w liniach rozgraniczajqcych tereny o r6znym przeznaczeniu lub r62nych zasadach

zagospodarowania, wg oznaczeh na rysunku planu: od 20'5 m do 55,5 m;

2) adaptacja zabudowy i funkcji.
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8. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrgbnych przepis6w, w tym teren6w g6rniczych, atakhe obszar6w szczeg6lnego zagrolenia
powodzi4, obszar6w osuwania sig mas ziemnych: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

9.Szczeg6lowe zasady iwarunki scalania ipodziafu nieruchomoSci objEtych planem: niewystgpuje
potrzeba okreSlenia.

10. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uZytkowaniu, wtym zakazy
zabudowy: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

17.Zasady modernizacji, rozbudowy ibudowy system6w komunikacji iinfrastruktury technicznej:
ustalenia jak w $ l2 uchwaly.

12. Spos6b itermin tymczasowego zagospodarowania, urz4dzania i uzytkowania teren6w: nie wystgpuje
potrzeba okre$lenia.

13. Stawka procentowa, na podstawie kt6rej ustala sig oplatg, o kt6rej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:0%o.

$ 21. Tereny oznaczone symbolami: 4 KD-D* (teren ulicy Szuwarowej), 5 KD-D* (teren ulicy
Trzcinowej), 6 KD-D* (teren ulicy projektowanej), 7 KD-D* (teren ulicy projektowanej)

7. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa publiczna.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

3.Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

4. Zasady ksztaltowania krajobrazu: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

5.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytk6w oraz d6br kultury wsp6lczesnej: nie wystgpuje
potrzeba okreSlenia.

6. Wymagania wynikajqce zpotrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: ustalenia jak w $ 9 uchwaly.

7. Parametry i wskalniki ksztaltowania drogi i zagospodarowania terenu: szerokoSi w liniach
rozgraniczal4cych tereny o r62nym przeznaczeniu lub r62nych zasadach zagospodarowania, wg oznaczefr na
rysunku planu:

I ) dla terenu 4 KD-D*: 1 0,0 m;

2) dla terenu 5 KD-D*: 10,0 m;

3) dla terenu 6 KD-D*: od 10,0 m do 15,5 m zako{czona placem do zawracania;

4) dla terenu 7 KD-D*: od 10,0 m do 17,5 m.

8. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiektdw podlegaj4cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrgbnych przepis6w, w tym teren6w g6rniczych, atakae obszar6w szczeg6lnego zagroaenia
powodzi4, obszar6w osuwania sig mas ziemnych: nie wystgpuje potrzeba okreslenia.

9.Szczegolowe zasady iwarunki scalania ipodzialu nieruchomoSci objgtych planem: niewystgpuje
potrzeba okre5lenia.

10. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakazy
zabudowy: dla czg5ci terenu oznaczonego symbolem 7 KD-D* wyznacza sig granice terenu
o skompf ikowanych warunkach geotechnicznych wg oznaczenia na rysunku planu, dla kt6rego zaleca sig
wykonanie szczeg6lowych badari geologicznych przed przyst4pieniem do realizacji zabudowy iodpowiednich
zabieg6w stabilizuj4cych grunt b4dZ doboru takiego rodzaju rozwi4zah budowlanych, kt6re umo2liwi4
posadowieni e zabudowy bez ry zyka n i er6wnom iernego osi adania podlo2a.

l1.Zasady modernizacji, rozbudowy ibudowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:
ustaleniajak w $ l2 uchwaly.

12. Spos6b itermin tymczasowego zagospodarowania, urz4dzania i u2ytkowania teren6w: nie wystgpuje
potrzeba okre6lenia.

13. Stawka procentowa, na podstawie kt6rej ustala sig oplatg, o kt6rej mowa w art.36 ust.4 ustawy zdnia
27 marca2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:0%u
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Rozdzial5.
Postanowienia koficowe

$ 22. W granicach obszaru, o kt6rym mowa w $ I ust. I uchwaly, traci wazno6d Uchwala Nr 121XL12002
z dnia 25lutego 2002r. Rady Miasta Woclawek wsprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Woclawek w zakresie obszaru polo2onego pomigdry ulic4 Gajow4, Wiejsk4 oraz
terenami ogr6dk6w dzialkowych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 74 z dnia26 czerc'tca20D2 r., poz. 1533).

$ 23. Wykonanie Uchwaly powierza sig Prezydentowi Miasta Woclawek.

S 24. l. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojew6dztwa Kujawsko - Pomorskiego.

2. Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomoici poprzez
Publicznej Urzgdu Miasta Woclawek.

w Biuletynie Informacji

rczqcy
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Zal4cznikNr I b do uchwaly Nr XXXVII1LDIZO2I

Rady Miasta Wloclawek

z dnia 3l sierpnia 2021 r.

WYRYS ORAZ WYPIS (LEGENDA)

ZE STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKOW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIASTA WIOCIAWEK (Uchwafa nr 103/Xl/2007 Rady Miasta Wloclawek z dnia 29 paidziemika 2007r.)
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Zal1cznik Nr 2 do uchwaty Nr XXXVIVl0ll2O2l

Rady Miasta Woclawek

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

ROZSTRZYGNI4CIE
Rady Miasta Woclawek

o sposobie rozprtrzenia uwag do projektu planu

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy zdnia2T marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22021r., poz.74l zp62n. zm.), Rada Miasta Wloclawek rozsfizyga o sposobie rczpatrzenia uwag
wniesionych do projektu planu.

W trakcie wyloZenia projektu miejscowego planu do wgl4du publicznego, kt6re nast4pilo w terminie
od dnia 4 czerwca 2021 r. do dnia 5 lipca 2021 r. oraz po zakofrczeniu okresu jego wyloZenia w terminie
skladania uwag do dnia27 lipca202I r., nie wniesiono zadnych uwag do wylo2onego projektu planu.

EWODN
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ZalqcznikNr 3 do uchwaly Nr XXXVIVlDll2D2l

Rady Miasta Wloclawek

z dnia 3l sierpnia 2021 r.

ROZSTRZYGNI4CIE
Rady Miasta Woclawek

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, kt6re naleZ4 do zadari wlasnych gminy, oraz zasadrch ich finansowania

Na podstawie art.2Oust. I iart.27 ustawy zdnia 2Tmarca 2003r. oplanowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 22021r., poz.74lzpo2n. zm.) oraz art.2I1-271 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r.
ofinansach publicznych (Dz.U. 22021r., poz.305), Rada Miasta Wloclawek okre5la nastgpuj4cy spos6b
realizacji i finansowania inwestycji zzakresu infrastruktury technicznej, kt6re zgodnie zart.7 ust. I pkt2 i3
ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorzqdziegminnym (Dz.U.z202lr.,poz.1372),nalel4dozadafiwlasnych
gminy i sluz4 zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaric6w.

l. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, przewidziane na podstawie planu, stanowi4:

l)W zakresie infrastruktury drogowej: budowa nowych dr6g, atakze modemizacja, rozbudowa iremonty
istniej4cych dr6g publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami:

a) drogi gl6wne: I KD-G*,2 KD-G*,

b) droga zbiorcza: 3 KD-Z*,

c) drogi dojazdowe:4 KD-D*,5 KD-D*,6 KD-D*,7 KD-D*;

2)W zakresie infrastruktury technicznej: budowa nowych sieci oraz modemizacja istniejEcej sieci
infrastruktury technicznej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorami sieci.

2. Spos6b realizacji inwestycji.

Docelowo zaklada sig budowg nowych dr6g, modemizacje ulic istniej4cych oraz budowg lub
modernizacje nawierzchni, chodnik6w, zatok postojowych, budowg lub przebudowE urz4dzen infrastruktury
technicznej.

Realizacja inwestycji przebiegad bgdzie zgodnie z obowiEzuj4cymi przepisami prawa i normami
w ww. zakresie, w tym ustawq z dnia I I wrzednia 2019 r. Prawo zam6wief publicznych (Dz. U. 22021 r.,
poz.ll29 zp62n. zm.). Spos6b realizacji inwestycji bgdzie wynikal z wykorzystania moZliwych do
zastosowania rontiqzafi techniczno-technologicznych, w spos6b gwarantuj4cy dobr4 jakoSd wykonania.
Dopuszcza sig etapow4 realizacjg inwestycji.

3. Zasady finansowania.

Realizacja inwestycji drogowych bgdzie finansowana zbtdzetu miasta Wloclawek, zdopuszczeniem
porozumiefi finansowych zawafich z innymi podmiotami, zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami, w tym
ustaw4 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 22021 r., poz.305) oraz ustaw4 z dnia
16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu l4dowego (Dz. U . z 2021 r., poz. 688).

Finansowanie inwestycji zzakresu infrastruktury technicznej, zwi4zanych zzaopatrzeniem terenu
objgtego planem wpaliwo gazowe, energig elektryczn4 cieplo oraz inwestycje zzakresu budowy sieci
wodoci4gowej ikanalizacji (finansowane na podstawie art. 15 ustawy z dniaT czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzenht w wodg i zbiorowym odprowadzeniu Sciek6w Dz.U. 22020 r., poz.2028), bgdzie realizowane
ze Srodk6w finansowych poszczeg6lnych przedsigbiorstw posiadaj4cych wymagan4 koncesjg,
z dopuszczeniem porozumiefl finansowych zawafich zinnymi podmiotami, atakae poprzez
dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wydatki inwestycyjne finansowane zbud2etu
gminy winny byf, zapisane w uchwale budzetowej.

FWODN
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Zal4cznikNr 4 do uchwaly Nr )OO(VIVlOIlz02l

RadyMiasta Woclawek

z dnia 3l sierpnia 202I r.

?alaczliifr4.ynl

Dene pnestrzenner o kt6rych mowaw art 6TausL3 i5 ustawyz dnie 2T merca 2fi)3 r. o plrrnowrnlu
i zagospodrroweniu przestrzennym (i.t Dz.U. 22020 r.poz.293 zp6tn zm.) ufewnione zostanq po

kliknigciu w ikong
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