
ucHwALA NR XXXDVI20 | 2021
RADY MIASTA WLOCLAWEK

z dnia 28 wrzeSnia 2021 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Woclawek dla obszaru
poloionego w czgsci jednostki strukturalnej Zzzamcze, pomigdry: ulic4 Torufisk4, bwirow4, terenami

kolejowymi, ulic4 Promiennq, terenami kolejowymi, ulic4 Hutnicz4, Budowlanych, Wienieck4 i granic4
miasta

Na podstawie art. 20 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22021 r., poz.74l, po2.784, poz.922) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz4dzie gminnym (Dz. U. 22021r.,poz.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 Wloclawek zdnia
29 pafidziemika 2007 r., uchwala sig miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wloclawek dla
obszaru poloZonego w czgsci jednostki strukturalnej Zazamcze, pomigdzy: ulicq Torufrsk4" Zwirowq terenami
kolejowymi, ulic4 PromiennE, terenami kolejowymi, ulic4 Hutniczq, Budowlanych, Wienieck4 i granic4 miasta.

2. Integralne czg5ci uchwaly stanowiq:

l)rysunek planu wskali 1:2000 przedstawiaj4cy graficzne ustalenia planu, wtym granice obszaru objgtego
planem, jako zal4cznikNr I a;

2) wyrys oraz wypis (legenda) ze ,,Studium uwarunkowaf i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego
miasta Woclawek" w skali 1:10000, jako zalEcznik Nr I b;

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

4) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zaktesu infrastruktury technicznej,
kt6re nalez4 do zadaf wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, jako zal4cznik Nr 3;

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

S 2. l.Plan, o kt6rym mowa w $ I ust. 1 uchwaty, obejmuje obszar czgSci obrgb6w Wloclawek KM 28,29,
32,33 orazw calofci obrgb Wloclawek KM 30 polozony wjednostce ewidencyjnej miasto Wloclawek.

2. Zakres ustaleri planu obejmuje tekst i rysunek planu.

$ 3. Plan, o kt6rym mowa w $ I ust. I uchwaly, skutkuje zmian1miejscowych plan6w przyjgtych:

1. uchwal4 Nr 37/XXXVIIV9T Rady Miejskiej Wloclawka z dnia 28 lipca 1997 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania frzestrzennego Nr 1/97 bgd4cego zmian4 w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Woclawka wzakresie obszaru wyodrgbnionego zjego terytorium
symbolem Z 42 ZPNS/KS (Dz. Urz. Woj. Woclawskiego Nr 20, poz. 103);

2. uchwal4 Nr 75l)(/2007 Rady Miasta Woclawek z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wloclawek dla obszaru poloZonego w strefie ochrony poSredniej
wewngtrznej ujgcia ,,Krzywe Blota"- czE{( dzialki m 402 KM I Michelin oraz w strefie ochrony po5redniej
zewnqtrznei ujgcia wody ,,Zazamcze" - czgS(, dzialki nr 222 KM 28 (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego
Nr 120, poz,1785), w granicach obszaru, o kt6rym mowa $ I ust. I uchwaty.

S 4. 1. Oznaczenia na rysunku planu przedstawiaj4 oznaczenia grafrczne ustalefi planu, oznaczenia
przeznaczenia teren6w oraz oznaczenia graftczne informacyjne nie bgd4ce ustaleniami planu, zgodnie
z zamieszczonq na rysunku planu legend4.

2. Oznaczenia grafrczne ustaleri planu:

l) granica obszaru objgtego planem;

2) linie rozgraniczaj4ce tereny o r6znym przeznaczeniu lub r6Znych zasadach zagospodarowania;
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3) linie zabudowy nieprzekraczalne;

4) linie zabudowy obowi4zuj4ce;

5) granica teren6w o Sredniej prrydatnoSci grunt6w dla budownictwa;

6) granica las6w ochronnych;

7) granica terenu zamknigtego;

8) teren zamknigty;

9) granica terenu ochrony poSredniej streff ochronnej ujgcia w6d podziemnych,,Zazamcze";

10) granica terenu ochrony bezpoSredniej stre$ ochronnej ujgcia wod podziemnych,,Zazamcze";

I l) granica uzytku ekologicznego;

12) granica obszaru g6miczego Wieniec oraz terenu g6miczego Wieniec;

13) wyr6znik teren6w publicznych.

3. Oznaczenia dotycz4ce przeznaczenia teren6w:

1) 1...43 - numer terenu;

2)U - zabudowa uslug nieuciqzliwych;

3) MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

4) MW - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

5) UK - zabudowa sakralna;

6) KK - obszar kolejowy;

7) UO - zabudowa uslug o5wiaty;

8) US - zabudowa uslug sportu;

9) KS - zespoly garazy lub parkingi;

l0) WZ - teren gospodarowania wodami;

ll't ZL - teren lasu;

12) ZP - teren zieleni;

13) KD-GP - droga gl6wna ruchu przyspieszonego;

14) KD-G - droga gl6wna;

| 5) Y\D -Z - droga zbiorcza;

l6) KD-L - droga lokalna;

17) KD-D - droga dojazdowa;

l8) KDp - teren obslugi komunikacji.

4. Oznaczenia graftczne informacyjne nie bgd4ce ustaleniami planu:

1) granica miasta;

2) graniczGl6wnego Zbiornika W6d Podziemnych (GZWP) Nr 220 ,,Pradolina Srodkowej Wisty".

5. Symbol terenu o r6znym przeznaazeniu lub r6znych zasadach zagospodarowania tworz4 identyfikatory

skladajqce sig z cyfr i liter lub z cyfr, liter i oznaczenia graficznego:

l) liczba porz4dkowa pisana cyframi arabskimi - oznacza numer terenu;

2) oznaczenie literowe - oznaczaprzeznaczenie terenu;

3) oznaczenie grafrczne - oznacza teren publiczny.

$ 5. l. Ilekroi w uchwale jest mowa o:
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1) adaptacji - na\eLry przez to rozumiei dzialania inwestycyjne zmierzaj1ce do przystosowania istniej4cej
zabudowy do nowych rozwi4zah przestrzennych i technicznych poprzez remont, rozbudowg, przebudowg,

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

2) liniach zabudowy nieprzekraczalnych - naleiry przez to rozumie6 linie wymaczone na okreSlonym terenie
i przedstawione na rysunku planu, wyznaczaj4ce minimaln4 dopuszczaln4 odleglo56 Scian budynk6w oraz
wiat i altan od linii rozgraniczaj4cych drogi, zuwzglgdnieniem przepis6w odrgbnych.;

3) liniach zabudowy obowi4zuj4cych - nale2y przez to rozumied linie wyznaczone na okreSlonym terenie
i przedstawione na rysunku planu, dotycz4ce obowi4zkowego syfuowania Scian frontowych budynk6w -
nie dotyczy budynk6w podlegaj4cych adaptacji. W przypadku wiat i altan linie te wyznaczaj4 minimaln4
dopuszczalnq odlegloSi od linii rozgraniczaj4cych drogi, z uwzglgdnieniem przepis6w odrgbnych.;

4) przeznaczeniu terenu - dopuszczalnym - naleiry przez to rozumiei zagospodarowanie terenu inne niz
okre5lone w przeznaczeniu terenu - podstawowym, kt6re je uzupelnia lub wzbogaca;

5) przeznaczeniu terenu - podstawowym - nale?y przez to rozumied dominujEce zagospodarowanie terenu,
okreSlone ustaleniami planu;

6) uslugach nieuci4Zliwych - nale\ przez to rozumie6 dzialalnoSci nie bgd4ce przedsigwzigciami mog4cymi
zawsze ipotencjalnie znacz1co oddzialywaf, na $rodowisko, okre5lone wprzepisach odrgbnych,
z wyj 4tkiem niezbgdnej infrastruktury technicznej ;

7) wysokoSci zabudowy - nalef przez to rozumie6 wysoko56 mierzonE od naturalnego poziomu terenu przy
najnilsrym punkcie obrysu budynku lub budowli do najwylszego punktu budynku: dachu lub attyki lub do
najwyzszego punktu budowli;

8) zabudowie sakralnej - nale?y przezto rozumie6 obiekty kultu religijnego, tj. ko6cioly i kaplice oraz obiekty
bgd4ce we wladaniu koSciol6w izwiqzkow wyznaniowych, tj. plebanie, domy parafialne, domy
zgromadzen zespoly klasztome itp.;

9) zabudowie sezonowej - naleiry przez to rozumiei zabudowg o funkcji gastronomicznej lokalizowan4 na
danym terenie okresowo;

10) zespole garazy - nalefi przezto rozumie6 garu\e usytuowane w szeregu, jednolite w zakresie gabaryt6w
zabudowy, wygl4du architektonic znego oraz rodzaju uzytych material6w budowlanych;

ll)zieleni izolacyjnej - naleLy przez to rozumiei zespoly roSlinno5ci utworzonej przez drzewa iV,rzewy
zimozielone, jako naturalna bariera ochronna dla s4siaduj4cych teren6w przeduci42liwoSciami.

2. Pojgcia i okreSlenia uiryte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyhej, naleLry rozumiei zgodnie
z obowi4zuj4cymi przepisami prawa.

Rozdzial2.
Ustalenia og6lne dotycz4ce przezn czenia i zasad zagospodarowania terenu

$ 6. Ustalenia dotycz4ce zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego.

l. Zakaz lokalizacji garazy blaszanych na dzialkach budowlanych z zabudow4 mieszkaniow4
wielorodzinn4 oraz z zabtdow4 mieszkaniow4 wielorodzinn4 i uslugow4.

2. Ogrodzenia wzdlu? dr6g publicznych:

l) azurowe, zwyl4czeniem element6w betonowych prefabrykowanych przgslowych;

2) dopuszcza sig pelne murowane lub z gabion6w.

3, Zasady lokalizacji reklam, w tym w przestrzeniach publicznych:

l)dopuszcza sig lokalizacjg reklam opowierzchni wigkszej ni2 6m2 na trz4dzeniach reklamowych
o maksymalnej wysokoSci 12,0 m:

a) na terenachoznaczonych symbolami 11 U, 14U,16 U/KS, 19U,26 U,28 U;

b) przy drogach publicznych o klasach: gl6wna ruchu przyspieszonego, gl6wna i zbiorcza, w pasie terenu
o szerokoSci do 3,0 m licz4c od linii rozgraniczaj4cych tereny tych dr6g, zgodnie zprzepisami
odrgbnymi;
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2) dopuszcza sig lokalizacjg reklam o powierzchni wigkszej niz 6 m2 na elewacjach budynk6w bez otwor6w
okiennych oraz na budynkach uslugowych;

3) dopuszcza siE lokalizacjg reklam emitujqcych Swiatlo w zakresie pozwalaj4cym na tworzenie reklamy
zmieniaj4cej kolory i obrazy dynamicznie wylqcznie na terenach oznaczonych symbolami 11 U, 14 U,
16 U/KS, maksymalnie na jednym urz4dzeniu reklamowym lub na jednym obiekcie budowlanym na tych
terenach, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

4) dopuszcza sig lokalizacjg reklam o powierzchni mniejszej ni? 6 m2'.

a) w witrynach i na drzwiach lokali uslugowych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych otaz
w bezpoSredniej przestrzeni nad nimi;

b) na budynkach uslugowych;

c) naurz4dzeniach reklamowych o maksymalnej wysokoSci 4,0 m;

5) lokalizacja reklam w liniach rozgraniczaj4cych dr6g publicznych na warunkach okre5lonych przepisami

odrgbnymi.

4.Dopuszcza sig zabudowg sezonowq oruz lokalizacjg tymczasowych obiekt6w budowlanych o funkcji
zgodnej zprzeznaczeniem terenu na warunkach wynikaj4cych zprzepis6w odrgbnych ze szczeg6lnym

uwzglgdnieniem przepis6w z zakresu ochrony przeciw po?arowej.

5. Dopuszcza sig realizacjg przeznaczenia dopuszczalnego terenu bez wzglgdu na stopieri zainwestowania

dzialek (r6wnieZ na dzialkach niezabudowanych) przed realizacj4 przeznaczenia podstawowego, pod

warunkiem zachowania wskaZnik6w zagospodarowania terenu.

$ 7. Ustatenia dotyczqce zasad ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz granic

i sposob6w zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podtegajqcych ochronie, na podstawie odrgbnych
przepis6w, teren6w g6rniczych, atakLe obszar6w szczeg6lnego zagroLenia powodziq orxz obszar6w
osuwania sig mas ziemnych i szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich

uZytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

l.Ustala sig nakaz wyposazenia obiekt6w budowlanych uslugowych wurz4dzenia niepowoduj4ce
pogorszenia standard6w jakoSci Srodowiska, w tym w celu ochrony przed drganiami i emisjami oraz eliminacji

zagrohefi dla higieny i zdrowia ludzi.

2. Ustala sig nakaz zastosowania zabezpieczeri akustycznych doprowadzapcych poziom halasu do warto5ci

zgodnych z obowi4zuj4cymi normami.

3. Obszar objpty planem poloZony jest w obszarze zadari wynikaj4cych z planu zagospodarowania

przestrzennego woj ew6dzrrva kuj awsko-pomorskiego:

l\ zadanianr 11 o znaczeniu krajowym: Przebudowa drogi krajowej nr l;

2)zadania nr 21 o znaczenht krajowym: Modemizacja linii kolejowej nr l8 - utworzenie pol4czeri Euro

i Intercity na trasie Bydgoszcz-Torufl-Warszawa,

3) zadania w 47 o znaczeniu wojew6dzkim - zachowanie korytarzy ekologicznych zapewniaj4cych ci4gloS6

migdzy obszarami prawnie chronionymi, w fym w dolinie Wisty i w dolinie Noteci.

4. Czg36 obszaru objgtego planem polozona jest w obrgbie Gl6wnego Zbiornika W6d Podziemnych

(GZWP) Nr 220 ,,Pradolina Srodkowej Wisty" - wszelkie projektowane inwestycje nie mog4 pogorsryd

jakoSci w6d zbiornika przeznaczonego do zaopatrzenia ludnoSci w wodg. Ustala sig nakaz wykonania

nawierzchni przeznaazonych do komunikacji samochodowej (dr6g, plac6w skladowych, plac6w manewrowych

takich jak parkingi i miejsca do parkowania) jako nieprzepuszczalnych-

5. W obszarze objgtym planem ustala sig zakazlokalizacji:

l) stolami oraz punkt6w do zbierania lub przeladunku odpad6w i surowc6w wt6rnych, w tym zlomu;

2) prosektori6w, instalacji do spopielania zwlok, instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpad6w

niebezpiecznych, wtym skladowisk odpad6w niebezpiecznych, atak2e instalacji do odzysku lub

unieszkodliwiania odpad6w innych niz niebezpieczne okreSlonych w przepisach odrgbnych.
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6. Na terenach z zabudow4 mieszkaniow4 oraz z zabudow4 mieszkaniow4 i uslugow4, atak2e na terenach
oznaczonych symbolami: 23U,26 U, 33 Uustala sig zakaz nowych funkcji uslugowych zzaV,resu obslugi
motoryzacji lub remontu Srodk6w transportu, d.: stacje paliw, stacje gazu ptynnego, lakiemie, myjnie,
warsztatynaprawcze,zakladywulkanizacyjneiB.

7. W zakresie ochrony przed halasem oraz ksztaltowania wlaSciwych standard6w akustycznych ustala sig:

l) tereny oznaczone symbolami: 12 MNru, 13 MN, 20 MWru, 24 MN, 25 MNru, 27 MWIU, 29 MN/U,
30 MW, 3l MWU, 32 MWru, 35 MW, 37 MWru, 39 MNru,40 MN/U,41 MWru,43 MWru kwalifikuj4
sig jako tereny mieszkaniowo-uslugowe;

2)tereny oznaezone symbolami: Z2UO|U,23U,33U,34UOIU, 42UON kwalifikuj4 sig jako tereny
zabudowy zwiryanej ze stalym lub czasowym pobytem dzieci i mlodzieiry;

3) tereny oznaczone symbolami: 15 ZP*,l0 US kwalifikuj4 sig jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe;

4) teren6w oznaczonych pozostalymi symbolami nie kwalifikuje sig do teren6w, dla kt6rych ustala sig
dopuszczalne poziomy halasu.

8. Obszar objgty planem podlega wymaganiom przepis6w odrgbnych w zakresie gospodarki odpadami oraz
oczy szczania Sciek6w bytowych i przemyslowych.

9. Czq{( obszaru objgtego planem (zgodnie z rysunkiem planu) stanowi4 grunty o Sredniej przydatno5ci dla
budownictwa.

10. Czg{,6 obszaru objgtego planem (zgodnie z rysunkiem planu) poloZona jest w strefie ochronnej ujgcia
w6d podziemnych ,,Zazamcze" - terenie ochrony poSredniej. Ponadto w obszarze objgtym planem wystgpuje
pig6 studni, wok6l kt6rych ustanowiono teren ochrony bezpoSredniej ujgcia w6d podziemnych ,,Zazamcze".
Spos6b zagospodarowania zgodn ie z przepisami odrgbnymi.

ll.Wyznacza sig granice las6w ochronnych (zgodnie z rysunkiem planu), dotycz4ce ochrony obszar6w
leSnych. Spos6b zagospodarowania zgodn ie z przepisami odrgbnymi.

I2.W obszarze objgtym planem wystgpuje obszar g6miczy Wieniec oraz teren g6miczy Wieniec (zgodnie
z rysunkiem planu), wyznaczone w zwi4zku z wystgpowaniem w6d leczniczach. Spos6b zagospodarowania
zgodnie z przepisami odrgbnym i.

13. W obszarze objgtym planem wystgpuje uzytek ekologiczny (zgodnie z rysunkiem planu). Spos6b
zagospodarowania zgodnie z przepisami odrgbnymi.

14. W obszarze objgtym planem nie wystgpuj4 obszary szczegolnego zagro2enia powodzi4 oraz tereny
osuwania sig mas ziemnych.

15. Na terenach oznaczonych symbolami: I ZL, zZL, ll U, 15 ZP*, 16 U/KS, 18 KS, 28U, 2 KD-G*,
3 KD-G*, 5 I(J.Z*, 14 KD-D*, 25 KDp*, prryleglych bezpoSrednio do linii kolejowej obowi4zuj4 szczeg6lne
warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu w zakresie sytuowania budowli i budynk6w,
drzew i krzew6w oraz wykonywania rob6t ziemnych, wynikaj4ce z s4siedztwa obszaru kolejowego zgodnie
z przepisami odrgbnymi.

l6.CzgS( obszaru objgtego planem stanowi4 tereny zamknigte (zgodnie zrysunkiem planu), dla kt6rych
obowiqzuj4 ustalenia w zakresie obronnoSci ibezpieczehstwa pafistwa oraz wymagania okre5lone w przepisach
odrgbnych.

$ 8. Ustalenia dotyczqce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kuttury
wsptilczesnej.Obszar objety planem znajduje sig poza stref4 ochrony konserwatorskiej historycznej struktury
przestrzennej miasta Wloclawek, nie znajduj4 sig na nim obiekty zabykowe wpisane do Rejestru Zabytk6w
bEdz figuruj4ce w GminnejAVojew6dzkiej Ewidencji Zabytk6w. Ponadto w obszarze objgtym planem
nie wystgpuj4 udokumentowane stanowiska archeologiczne, w mvi4zkv z czym nie ustala sig streff ochrony
konserwatorskiej archeologicmej.

$ 9. Ustalenia dotycz4ce wymagari wynikajqcych z potrzeby ksztaltowania przestrzeni publicznych.

l. Wymagane zagospodarowanie przestrzeni publicznych poprzez aranaacje nawierzchni, wprowadzenie
malej architektury i zieleni, z tym zastrzezeniem, 2e obiekty malej architektury pod wzglgdem form winny byi
sp6jne dlaposzczeg6lnych przestrzeni publicznych orazlokalizowane zgodnie zprzepisami odrgbnymi.

2. Uklad gl6wnych przestrzeni publicznych w obszarze objgtym planem stanowi4:
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l) droga gl6wna ruchu przyspieszonego - oznaczona symbolem KD-GP*;

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

3) drogi zbiorcze - oznaczone symbolem Y:.D-Z*;

4) drogi lokalne - oznaczone symbolem KD-L*;

5) drogi dojazdowe - ozrraczone symbolem KD-D*;

6) teren obslugi komunikacji - oznaczony symbolem KDp*;

7) teren zieleni - oznaczony symbolem ZP*.

3. Wymienione w ust. 2 przestrzenie publiczne sluz4 m. in.: komunikacji kolowej indywidualnej
i zbiorowej, komunikacji pieszej i rowerowej, miejscom do parkowania, prowadzeniu sieci infrastruktury
technicznej, rekreacji i wypoczynkowi.

4. Zasady lokalizacji reklam w przestrzeni publicznej ustalono w $ 6 uchwaty.

$ 10. Ustalenia dotycz4ce zasad ksztaltowania zabudowy orarz wskaZniki zagospodarowania terenu'
maksymalna i minimalna intensywno56 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 miejsca przezn czone 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

zaopatrzonych w kartg parkingow4 i spos6b ich realizacji:

I ) Minimalna liczba miejsc do parkowania:

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

b) I miejsce/l lokal mieszkalny dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

c) I miejsce 150 m2 powierzchni sprzeda|y dla zabudowy uslug handlu;

d) I miejsce/l00 m'zpow. uZytkowej pozostalej zabudowy uslug nieuci4zliwych;

e) 15 miejsc dla zabudowy uslug sporfu i rekreacji;

f) 10 miejsc dla zabudowy uslug oSwiaty;

g) 10 miejsc dla zabudowy sakralnej;

h) dla pozostatych teren6w - nie wystgpuje potrzeba okre5lenia;

i) 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 odrgbnymi.

2) Spos6b realizacji miejsc do parkowania:

a)ustalone wpkt I minimalne liczby miejsc do parkowania niedotycz4 teren6w zzabudow4 podlegaj4c4

adaptacji, je5li nie nastgpuje zwigkszenie powierzchni u2ytkowej obiektu budowlanego i/lub

nie nastgpuje zmiana sposobu uZytkowania obiektu budowlanego;

b) na terena ch z zabudow4 mieszkaniow4 dopusz cza siE miejsca do parkowania realizowane jako garahe,

zachowujqc wskamiki okre5lone w pkt 1;

c) nie wystgpuje potrzeba okreSlenia orientacji (k4ta lokalizacji) miejsc do parkowania w stosunku do

krawgdzi jezdni lub obiektu budowlanego - uzale2niona jest od dostgpno5ci terenu, realizowana zgodnie

z warunkami wynikaj4cymi z przepis6w odrgbnych.

2. Pozostale parametry i wskaZniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu okreSlaj4 przepisy zav'rarte

w Rozdziale 3 iRozdziale 4.

3. Ustalone w planie wska:iniki dotycz4ce zagospodarowania teren6w wynikaj4 z analizy funkcjonalnej, dla

kt6rej wartoSciami wyjSciowymi byty wskaZniki przyjgte w studium uwarunkowari i kierunk6w

zagospodarowania przestrzennego.
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$ 11. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomoSci objgtych planem.Nie wystgpuje
potrzeba okreSlenia - brak Wznaczonych teren6w scalania i podzialu nieruchomoSci w studium uwarunkowari
i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego oraz brak wniosk6w dotycz4cych scalania i podzialu
nieruchomoSci.

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

1. W obszarze objgtym planem obowi4zuj4 ustalenia og6lne:

1) magistrale i rozdzielcze sieci infrastruktury technicznej naleiry prowadzi6 w miarg mozliwoSci po terenach
ukladu komunikacyjnego, w uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sig realizacjg sieci na
terenach innych ni2 uklad komunikacyjny;

2) korzystanie z sieci iurz4dzefi infrastruktury technicznej, prryl4czanie nowych odbiorc6w, budowa nowej
sieci, przebudowa, modemizacja oraz remonty zgodnie zprzepisami odrgbnymi;

3) przy lokalizacji obiekt6w budowlanych i ogrodzeri naleLry zachowal normatyume odleglo5ci od istniej4cej
sieci infrastruktury technicznej.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodg oraz ochrony przeciwpo2arowej ustala sig:

l) z sieci wodociqgowej;

2) przeciwpo?arowe zaopatrzenie wodne z sieci wodoci4gowej poprzez hydranty nadziemne;

3)dopuszcza sig hydranty podziemne wuzasadnionych technicznie przypadkach zgodnie zprzepisami
odrgbnymi;

4) w przypadku braku odpowiedniej wydajno5ci sieci wodoci4gowej stosowa6 rozwi4zania zgodne
z przepisarrri odrgbnymi ;

5) dopuszcza sig realizacjE odrEbnej sieci zaopatrzenia w wodg i indywidualnych przeciwpoZarowych
zbiomik6w wodnych w uzasadnionych technicznie prrypadkach na warunkach wynikaj4cych z przepis6w
odrgbnych;

6) obiekty iurz4dzenia oraz dostgp do tych obiekt6w iurz1dzeh zgodnie zwymaganiami okreSlonymi
przepisami odrgbnymi;

7) w terenie oznaczonym symbolem 3 KD-G* dopuszcza sig instalowanie hydrant6w nadziemnych
zapewniaj4cych moZliwo5i intensywnego czerpania wody do cel6w przeciwpoZarowych, spelniaj4cych
wymagania okre6lone w przepisach odrgbnych.

3. W zakresie odprowadzenia Sciek6w ustala sig: do sieci kanalizacyjnej.

4. W zakresie odprowadzania w6d opadowych i roztopowych ustala sig: odprowadzanie w6d opadowych
i roztopowychzpowierzchnizanieczyszczonych utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej, zwyl1czeniem
powierzchni dach6w i teren6w z zabudowq mieszkaniow1 oraz z zabudowq uslug nieuciqZliwych, dla kt6rych
dopuszcza sig odprowadzanie w6d opadowych i roztopowych do gruntu, zgodnie zprzepisami odrgbnymi.

5. W zakresie zaopatrzenia w energig elektryczn4 oraz budowy urz4dzeh elektroenergetycznychustala sig:

1) ze stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz linii napowietrznych i kablowych niskiego napigcia 0,4 kV
i Sredniego napigcia l5 kV;

2) budowg lokalnych stacji transformatorowych kontenerowych wolnostojqcych lub wbudowanych w obiekty
o innej funkcji, z zabezpieczeniem dojazdu dla sluzb eksploatacyjno-remontowych;

3) w obszarze objgtym planem obowiqzuj4 streff techniczne po 6,5 m w obie strony od osi linii
elektroenergetycznych 15kV, dla kt6rych obowi4zuj4 ograniczenia izakazy wynikaj4ce zprzepis6w
odrgbnych;

4) okreSlone w pkt 3 stre$ techniczne b9d4 obowi4zywa6 do czasu przebudowy linii elektroenergetycznych
napowietrmych na linie elektroenerg ety czne kablowe;

5) istniej4ce elementy sieci elektroenergetycznej, niezaleZnie od poziomu napig6, adaptowa6 do
projektowanego sposobu zagospodarowania terenu;

6) dopuszcza sig budowg alternatywnych 2r6del energii o mocy nie przekraczaj4cej 100 kW, zwyl4czeniem
elektrowni wiatrowych, na warunkach wynikaj 4cy ch z przepis6w odrgbnych.

Id: F79B7AFD-0A I C-4644-AE5F-8A5025 I 9 I 4A7. Uchwalony Strona 7



6. W zakresie zaopatrzenia w cieplo ustala sig: z sieci cieplowniczej lub indywidualnie, w oparciu o 2r6dla

niskoemisyjne i bezemisyjne.

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala sig: z sieci gazowej, na warunkach wynikajqcych
z przepis6w odrgbnych.

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

9. W zakresie gospodarki odpadami ustala sig:

1) obowiqzek magazynowania odpad6w komunalnych oraz ich usuwanie w systemie gospodarowania

odpadami stosowanym w gospodarce komunalnej miasta;

2) gospodarowanie odpadami wynikaj4cymi ze specyfiki uslug, zgodnie zprzepisami odrgbnymi.

10. W zakresie komunikacji ustala sig:

1) obslugg komunikacyj n4z dr6gpublicznych okreSlaj4 przepisy zawarte w Rozdziale 3;

2) powiqzania ukladu obsluguj4cego poszczeg6lne tereny (drogi klasy L i D) z podstawowym ukladem

drogowym ruchu zewngtrznego, zapewniaj4 skrzyzowania zwykJe lub odpowiednio skanalizowane

z drogami klasy GP, G orazZ.

11. Oswietlenie zewngtrzne, parametry dr6g publicznych oraz ustalenia zzak,resu infrastruktury technicznej

winny spelnia6 wymogi zzakresu obronnoSci, zgodnie zprzepisami odrgbnymi.

$ 13. Granice teren6w zamknigtych oraz granice stref ochronnych teren6w zamknigtych.

1. Granica terenu zamknigtego zgodnie z rysunkiem planu.

2. Nie ustala sig granicy strery ochronnej terenu zamknigtego.

Rozdzial3.
Ustalenia szczeg6lowe dotyczqce przezn^czenia i zasad zagospodarowania dla poszczeg6lnych teren6w,

z wylqczeniem system6w komu nikacj i

$ 14. Teren oznaczony symbolem: I ZL,Teren oznaczony symbolem: 2 ZL

l. Przeznaczenie terenu: teren lasu.

2. Zasady ochrony i ksaaltowania ladu przestrzennego:

l) zakaz lokalizowania urz4dzeh reklamowych;

2) pozostale ustalenia zgodnie z $ 6 uchwaly.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z $ 7 uchwaly.

4.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytk6w oraz d6br kultury wsp6lczesnej: niewystQpuje

potrzeba okre5lenia.

5.Wymagania wynikaj4ce zpotrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: niewystgpuje potrzeba

okreSlenia.

6. Zasady ksztattowania zabudowy oraz wskuiniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna

intensywno5t zabudowy jako wskaznik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni

dziallr.r budowlanej, minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do

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

w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazd6w zaopatrzonych w kartg parkingow4 i spos6b ich

reaiizacji,linie zabudowy i gabaryty obiekt6w: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia - teren lasu'

7. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalanych na

podstawie przepii6w odrgbnych. w tym teren6w g6miczych, atak2e obszar6w szczeg6lnego zagrohenia

powodzi4, obszar6w osuwania sig mas ziemnych:

1)czg66 terenu oznaczonego symbolem 2ZL znajduje sig wstrefie ochronnej ujgcia w6d podziemnych

.,Zazamcze" - w terenie ochrony po6redniej - granice i spos6b zagospodarowania zgodnie z $ 7 ust. 10;

2) czgs(, terenu oznaczonego symbolem 2 ZL znajduje sig w obszarze g6miczym Wieniec oraz terenie
' 

g6miczym Wieniec - granice i spos6b zagospodarowania zgodnie z $ 7 ust. 12, przy zagospodarowaniu
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terenu ustala sig obowi4zek uwzglgdnienia wszelkich uwarunkowari wynikaj4cych zlokalizacji w obszarze
i terenie g6miczym;

3) wyznacza sig granicg las6w ochronnych - granice i spos6b zagospodarowania zgodnie z $ 7 ust. I 1;

4)w terenie oznaczonym symbolem 2ZL znajduje sig uZytek ekologiczny - granice ispos6b
zagospodarowania zgodnie z $ 7 ust. 13;

5) nie wystgpuj4 obszary szczeg6lnego zagro2enia powodzi4 oraz tereny osuwania sig mas ziemnych.

8. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomoSci objgtych planem miejscowym:
nie wystgpuj e potrzeba okreSlenia.

g.Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, wtym zakaz

zabudowy: na terenach prryleglych bezpoSrednio do linii kolejowej obowi4zuj4 szczeg6lne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu w zakresie sytuowania budowli i budynk6w, drzew
i krzew6w oraz wykonywania rob6t ziemnych, wynikaj4ce z sEsiedztwa obszaru kolejowego zgodnie
z przepisami odrgbnym i.

10. Zasady modemizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) obsluga komunikacyjna:

a) dla terenu oznaczonego symbolem I ZL z dr6g publicznych: projektowanej drogi 2 KD-G*,
ul. Toruriskiej 1 KD-GP*, ul. Torufiskiej (poza granicami obszaru objgtego planem);

b)dla terenu oznaczonego symbolem zZL zdr6g publicznych: projektowanej drogi 3KD-G*,
projektowanej drogi 24I(J-D*, ul. Wienieckiej (poza granicami obszaru objgtego planem);

2) w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z przepisami odrgbnymi.

I l. Spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania, wzqdzania i uzytkowania teren6w: nie wystgpuje
potrzeba okreSlenia.

12. Stawka procentowa: 30%o.

$ 15. Teren oznaczony symbolem: 3 KK

l.Przeznaczenie terenu: obszar kolejowy - teren zamkniEty.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: zgodnie z $ 6 uchwaty.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z $ 7 uchwaly.

4.Zasady ochrony dziedzicfrra kulturowego izabytk6w oraz d6br kultury wsp6lczesnej: niewystgpuje
potrzeba okreSlenia.

5.Wymagania wynikaj4ce zpotrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: niewystgpuje potrzeba
okreSlenia.

6. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskaZniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna
intensywno56 zabudowy jako wskaznik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dzialki budowlanej, minimalny udzial procentowy powierzchni biologicmie czynnej w odniesieniu do
powierzchni dziatki 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 obiektow: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia - obszar kolejowy.

7. Granice isposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalanych na
podstawie przepis6w odrgbnych, w tym teren6w g6miczych, atakZe obszar6w szczegolnego zagrolenia
powodzi4, obszar6w osuwania sig mas ziemnych: nie wystgpuj e potrzeba okreSlenia.

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

9. Szczeg6lne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy:

l) zakaz zagospodarowania i uzytkowania obszaru kolejowego do cel6w nie nuiqzanych zprzeznaczeniem
terenu;

2) mo2liwo56 budowy obiekt6w sluZ4cych pol4czeniu drogoznaczonych symbolami: 2 KD-G* i 3 KD-G*.
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10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:

l) obsluga komunikacyjna z dr6g publicznych: projektowanej drogi 2 KD-G*, projektowanej drogi 3 KD-G*;

2) w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie zprzepisami odrgbnymi.

ll. Spos6b itermin tymczasowego zagospodarowania, urz4dzania iuZytkowania teren6w: niewystgpuje
potrzeba okre5lenia.

12. Granice teren6w zamknigtych: ustala sig granicg terenu zamknigtego zgodnie z rysunkiem planu.

13. Stawka procentowa: 30olo.

$ 16. Teren oznaczony symbolem: 4WZ

l.Przeznaczenie terenu: teren gospodarowania wodami - stacja uzdatniania wody.

2. Zasady ochrony i ksztattowania ladu przestrzennego: zgodnie z $ 6 uchwaly.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z $ 7 uchwaty.

4.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytk6w oraz d6br kultury wsp6lczesnej: niewystgpuje
potrzeba okreSlenia.

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

okreSlenia.

6. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wska2niki 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 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:

1 ) wskaZniki intensywnoSci zabudowy dzialki budowlanej :

a) maksymalna intensywno5d zabudowy dzialki budowlanej: 1,0;

b) minimalna intensywnof6 zabudowy dzialki budowlanej: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia;

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

budowlanej:20%;

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

4) wysokoSd zabudowy: maksymalna 12,0 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: zgodnie z $ l0 uchwaty;

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

nieruchomo$ci: ustala sig moZliwo$6 sytuowania obiekt6w budowlanych na granicy dzialki

z uwzglgdnieniem warunk6w technicznych okreSlonych przepisami odrqbnymi;

7) geometria dach6w: dachy plaskie o spadku do 10o i dwuspadowe o spadku od 10" do 30";

8) adaptacja zabudowy i funkcji.

7. Granice isposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalanych na

podstawie przepis6w odrgbnych, w tym teren6w g6miczych, atakhe obszar6w szczegolnego zagrolenia

powodzi4, obszar6w osuwania sig mas ziemnych:

l) teren znajduje sig w strefie ochronnej ujgcia w6d podziemnych ,,Zazamcze" - w terenie ochrony poSredniej

- granice i spos6b zagospodarowania zgodnie z $ 7 ust. I 0;

2) czg1(, terenu znajduje sig w obszarze g6miczymWieniec oraz terenie g6rniczym Wieniec - granice i spos6b
- 
zagospodarowania zgodnie z $ 7 ust. 12, przy zagospodarowaniu terenu ustala sig obowi4zek

o*rgfudni"nia wszelkich uwarunkowari wynikajEcych z lokalizacji w obszarze i terenie g6rniczym;

3) nie wystgpuj4 obszary szczeg6lnego zagroZeniapowodzi4 oraztereny osuwania sig mas ziemnych.
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8. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomo5ci objgtych planem: nie wystgpuje
potrzeba okreSlenia.

9. Szczeg6lne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia wich uzytkowaniu, wlym zakaz
zabudowy: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

10. Zasady modemizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:

l) obsluga komunikacyjna z drogpublicznych: projektowanej drogi 3 KD-G* poprzez dukty leSne;

2) w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie zprzepisami odrgbnymi.

I l. Spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania, urz4dzania i uZytkowania teren6w: nie wystgpuje
potrzeba okre5lenia.

12. Stawka procentowa: 30o%.

$ 17. Tereny oznaczone symbolami: 1WZ,6WZ,7 WZ,8WZ,9WZ

l.Pneznaczenie terenu: teren gospodarowania wodami - teren studni.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: zgodnie z $ 6 uchwaty.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z $ 7 uchwaly.

4.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytk6w oraz dobr kultury wsp6lczesnej: niewystgpuje
potrzeba okreSlenia.

5. Wymagania wynikaj4ce zpotrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: nie wystgpuje potrzeba
okreSlenia.

6. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wska1niki 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 wysokof6 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 gabaffi obiekt6w: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia - teren studni.

7. Granice isposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalanych na
podstawie przepis6w odrgbnych, w tym teren6w g6miczych, atakZe obszar6w szczeg6lnego zagrohenia
powodziq, obszar6w osuwania sig mas ziemnych:

1) tereny wok6l studni stanowi4 tereny ochrony bezpo5redniej ujgcia w6d podziemnych ,,Zazamcze" - granice
i spos6b zagospodarowania zgodnie z $ 7 ust. l0;

2)tereny oznaczone symbolami sWZ,6WZ,7WZ,8WZ znajduj4 sig wgranicach obszaru g6rniczego
Wieniec oraz terenu g6miczego Wieniec - granice i spos6b zagospodarowania zgodnie z $ 7 ust. 12, przy
zagospodarowaniu teren6w ustala sig obowi4zek uwzglgdnienia wszelkich uwarunkowaf wynikaj4cych
zlokalizacji w obszarze i terenie g6miczym;

3) nie wystgpuj4 obszary szczegolnego zagrohenia powodzi4 oraztereny osuwania sig mas ziemnych.

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

9. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy: nie wystgpuje potrzeba okre5lenia.

10. Zasady modemizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:

l) obsluga komunikacyjnaz drogpublicznych: projektowanej drogi 3 KD-G* poprzez dukty leSne;

2) w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie zprzepisami odrgbnymi.

I l. Spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania, urz4dzania i uzytkowania teren6w: nie wystgpuje
potrzeba okreSlenia.

12. Stawka procentowa: 30olo.

$ 18. Teren oznaczony symbolem: 10 US

l. Przeznaczenie terenu: zabudowa uslug sportu.
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2. Zasady ochrony i ksztahowania ladu przestrzennego: zgodnie z $ 6 uchwaly.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z $ 7 uchwaty.

4.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytk6w oraz d6br kultury wsp6lczesnej: niewystgpuje
potrzeba okreSlenia.

5.Wymagania wynikaj4ce zpotrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: niewystgpuje potrzeba

okreSlenia.

6. 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 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:

1) wskaZniki intensywnoSci zabudowy dzialki budowlanej:

a) maksymalna intensywnoS6 zabudowy dzialki budowlanej: 1,4;

b) minimalna intensywnoS6 zabudowy dzialki budowlanej: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia;

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

budowlanej: 10%;

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki: do 707o;

4) wysokoS6 zabudowy: maksymalna 15,0 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: zgodnie z $ 10 uchwaly;

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

nieruchomoSci:

a) zgodnie zWznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy nieprzekraczalnymi;

b) ustala sig mozliwo5i sytuowania obiekt6w budowlanych na granicy dzialki z uwzglgdnieniem warunk6w

technicznych okre5lonych przepisami odrgbnymi, z wyj4tkiem granic, gdzie odlegloSd regulowana jest

lini4 zabudowy;

7) geometria dach6w: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia'

7. Granice isposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalanych na

podstawie przepis6w odrgbnych, w tym teren6w g6miczych, atak2e obszar6w szczeg6lnego zagroZenia

powodziE, obszar6w osuwania siE mas ziemnych:

1) teren znajduje sig w strefie ochronnej ujgcia w6d podziemnych ,,Zazamcze" - w terenie ochrony poSredniej

- granice i spos6b zagospodarowania zgodnie z $ 7 ust' 10;

2) nie wystgpuj4 obszary szczeg6lnego zagrohenia powodzi4 oraztereny osuwania sig mas ziemnych.

8. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomo6ci objgtych planem: nie wystqpuje

potrzeba okreSlenia.

g. Szczeg6lne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, wtym zakaz

zabudowy: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

10. Zasady modemizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) obsluga komunikacyj na z drog publicznych: projektowanej drogi 24 KD-D*;

2) w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z $ 12 uchwafy.

11. Spos6b itermin tymczasowego zagospodarowania, urz4dzania iuZytkowania teren6w: niewystgpuje

potrzeba okreSlenia.

I 2. Stawka procentowa: 30%o.

$ 19. Teren oznaczony symbolem: 11 U
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| . P rzeznaczenie terenu :

l) przeznaczenie terenu - podstawowe: zabudowa uslug nieuci4zliwych;

2) przeznaczenie terenu - dopuszczalne: magazyny, sklady.

2. Zasady ochrony i ksztattowania ladu przestrzennego: zgodnie z $ 6 uchwaly.

3. Zasady ochrony Srodowiska, prryrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z $ 7 uchwaty.

4.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytk6w oraz d6br kultury wsp6lczesnej: niewystgpuje
potrzeba okre5lenia.

5. Wymagania wynikaj4ce zpotrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: nie wystgpuje potrzeba
okreSlenia.

6. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskafiniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna
intensywno56 zabudowy jako wskaZnik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzclni
dzialki budowlanej, minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie crynnej 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 orazlinie zabudowy i gabaryty obiekt6w:

l) wskazniki intensywnoSci zabudowy dzialki budowlanej:

a) maksymalna intensywno66 zabudowy dziatki budowlanej: 1,6;

b) minimalna intensywno6d zabudowy dzialki budowlanej: nie wystgpuje potrzeba okre5lenia;

2) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dzialki
budowlanej: 5o%;

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

4) wysoko56 zabudowy:

a) dla zabudowy uslugowej: maksymalna 15,0 m, minimalnej nie ustala sig;

b) dla garuzy oraz budynk6w gospodarczych: 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 ichrealizacji: zgodnie z Q l0 uchwaly;

6) linie zabudowy oraz spos6b usytuowania obiekt6w budowlanych w stosunku do granic przyleglych
nieruchomo5ci:

a) zgodnie zwyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy nieprzek,raczalnymi;

b) ustala sig mo2liwo56 sytuowania obiekt6w budowlanych na granicy dzialki zuwzglEdnieniem warunk6w
technicznych okeSlonych przepisami odrgbnymi, zwyj4tkiem granic, gdzie odleglo66 regulowana jest
lini4 zabudowy;

7) geometria dach6w: dachy plaskie o spadku do l0o i wielospadowe o spadku od 10" do 45o, w tym
dwuspadowe;

8) adaptacja zabudowy i funkcji.

7. Granice isposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalanych na
podstawie przepis6w odrgbnych, w tym teren6w g6miczych, atakle obszar6w szczeg6lnego zagrolenia
powodzi4, obszar6w osuwania sig mas ziemnych: nie wystgpuje potrzeba okre5lenia.

8. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomo5ci objgtych planem: nie wystgpuje
potrzeba okreSlenia.

9. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uZytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy: na terenach przyleglych bezpo5rednio do linii kolejowej obowi4zuj4 szczeg6lne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu w zakresie sytuowania budowli i budynk6w, drzew
i krzew6w oraz wykonywania rob6t ziemnych, wynikaj4ce z s4siedztwa obszaru kolejowego zgodnie
z pr zepisami odrgbnym i.

10. Zasady modemizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:
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l)obsluga komunikacyjna: zdrog publicznych: ul. Toruriskiej I KD-GP*, projektowanej drogi 2KD-G*,
ul. Zwirowej 13 KD-D*;

2) w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z $ 12 uchwaty.

11. Spos6b itermin fymczasowego zagospodarowania, urz4dzania iuzytkowania teren6w: niewystgpuje
potrzeba okreSlenia.

12. Stawka procentowa: 30olo.

$ 20. Teren oznaczony symbolem: 12 MNru

| . Przeznaczenie terenu :

I ) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

2) zabudowa uslug nieuci4Zliwych.

2. Zasady ochrony i ksaaltowania ladu przestrzennego: zgodnie z $ 6 uchwaly.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z $ 7 uchwaty.

4.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytk6w oraz d6br kultury wsp6lczesnej: niewystgpuje

potrzeba okreSlenia.

5.Wymagania wynikaj4ce zpotrzeb ksztahowania przestrzeni publicznych: niewystgpuje potrzeba

okreSlenia.

6. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wska1niki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna

intensywno56 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:

1 ) wskazniki intensywno5c i zabudowy dzialki budowlanej :

a) maksymalna intensywno5d zabudowy dzialki budowlanej: 1,0;

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

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

budowlanej: 25%o - nie dotyczy dzialekwyl4cmie z zabudowq uslugow4;

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki: do 70o/o;

4) wysokoS6 zabudowy:

a) dla zabudowy mieszkaniowej i zabudowy uslugowej: maksymalna 13,0 m, minimalnej nie ustala si9;

b) dla garazy oraz budynk6w gospodarczych: maksymalna 5,0 m, minimalnej nie ustala sig;

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

zaopatzonych w kartg parkingow4 i spos6b ich realizacji: zgodnie z $ l0 uchwaly;

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

nieruchomoSci:

a) zgodnie zryznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy nieprzekraczalnymi;

b) ustala sig moZliwo5d sytuowania obiekt6w budowlanych na granicy dzialki z uwzglgdnieniem warunkow

technicznych okrejlonych przepisami odrgbnymi, z wyj4tkiem granic, gdzie odleglo56 regulowana jest

lini4 zabudowy;

7)geometria dach6w: dachy plaskie ospadku do 10'iwielospadowe ospadku od 10" do 45o, wtym
dwuspadowe;

8) adaptacja zabudowy i funkcji, w tym adaptacja istniej4cej redukcyjnej infrastruktury gazowej.

7. Granice isposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalanych na

podstawie przepis6w o&gbnych, w tym teren6w g6miczych, atakle obszar6w szczeg6lnego zagrohenia

powodzi4, obszar6w osuwania sig mas ziemnych: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.
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8. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomoSci objgtych planem: nie wystgpuje
potrzeba okreSlenia.

9. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uZytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy: nie wystgpuje potrzeba okre5lenia.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicmej:

1) obstuga komunikacyjnaz drogpublicznych: ul. Zwirowej 13 KD-D*;

2) w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z $ 12 uchwaly.

11. Spos6b itermin tymczasowego zagospodarowania, urz4dzania iuzytkowania teren6w: niewystgpuje
potrzeba okreilenia.

I 2. Stawka procentowa: 30olo.

$ 21. Teren oznaczony symbolem: 13 MN, Teren oznaczony symbolem: 24 MN

| . Przeznaczenie terenu:

l) przennczenie terenu - podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

2) przeznaczenie terenu - dopuszczalne: zabudowa uslug nieuci4zliwych.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: zgodnie z $ 6 uchwaly.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z $ 7 uchwaly.

4.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytk6w oraz d6br kultury wsp6lczesnej: niewystgpuje
potrzeba okreSlenia.

5.Wymagania wynikaj4ce zpotrzeb ksztahowania przestrzeni publicznych: niewystgpuje potrzeba
okreSlenia.

6. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskalniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna
intensywnoS6 zabudowy jako wskaZnik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dzialki budowlanej, minimalny ludzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej, maksymalna wysoko6i 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) wskazniki intensywno5ci zabudowy dziatki budowlanej:

a) maksymalna intensywnoS6 zabudowy dzialki budowlanej: 1,0;

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

2) minimalny ludzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dzialki
budowlanej:25%;

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

4) wysoko56 zabudowy:

a) dla zabudowy mieszkaniowej i zabudowy uslugowej: maksymalna 12,0 m, minimalnej nie ustala sig;

b) dla garuzry oraz budynk6w gospodarczych: 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 ichrealizacji: zgodnie z $ l0 uchwaty;

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

a)zgodnie zryznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy nieprzekraczalnymi oraz liniami
zabudowy obowipuj4cymi;

b) ustala sig mozliwoS6 sytuowania obiekt6w budowlanych na granicy dzialki zuwzglEdnieniem warunk6w
technicznych okeSlonych przepisami odrgbnymi, z wyj4tkiem granic, gdzie odleglo66 regulowana jest
lini4 zabudowy;
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7) geometria dach6w: dachy plaskie o spadku do l0o i wielospadowe o spadku od l0' do 45o, w tym

dwuspadowe;

8) adaptacja zabudowy i funkcji, w tym adaptacja istniej4cej redukcyjnej infrastruktury gazowej dla terenu

oznaczonego symbolem 24 MN.

7. Granice isposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalanych na

podstawie przepis6w odrgbnych, w tym teren6w g6miczych, atak2e obszar6w szczegolnego zagrolenia
powodziq, obszar6w osuwania sig mas ziemnych: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

8. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomoSci objgtych planem: nie wystqpuje

potrzeba okre5lenia.

g. Szczeg6lne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia wich uzytkowaniu, wtym zakaz

zabudowy: nie wystgpuje potrzeba okre5lenia.

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

I ) obsluga komunikacyjna:

a) dla terenu oznaczonego symbolem 13 MN zdr6g publicznych: ul. Toruriskiej I KD-GP*, ul. Zwirowej

13 KD-D*;

b)dla terenu oznaczonego symbolem 24MN zdr6g publicznych: ul. Pogodnej ITKD-D*, ul.

Grunwaldzkiej
l8 KD-D*, ul. Bajecmej 19 KD-D*;

2) w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z $ 12 uchwaty.

11. Spos6b itermin tymczasowego zagospodarowania, urz4dzania iuzytkowania teren6w: niewystgpuje

potrzeba okre5lenia.

12. Stawka procentowa: 30olo.

$ 22. Teren oznaczony symbolem: 14 U

| . P rzeznaczenie terenu : zabudowa uslug n i euci 4zl iwych.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: zgodnie z $ 6 uchwaly.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z $ 7 uchwaly.

4.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytk6w oraz d6br kultury wsp6lczesnej: niewystgpuje

potrzeba okre5lenia.

5. Wymagania wynikaj4ce zpotrzeb ksZattowania przestrzeni publicznych: nie wystqpuje potrzeba

okreSlenia.

6. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskalniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna

intensywno66 zabudowy jako wskaznik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni

dzialkr budowlanej, minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnei w odniesieniu do

powierzchni dzialki budowlanej, maksymalna wysokoS6 zabudowy, minimalna liczba miejsc do parkowania,

w fym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazd6w zaopatrzonych w kartg parkingow4 i spos6b ich

realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiekt6w:

1) wskazniki intensywno6ci zabudowy dzialki budowlanej:

a) maksymalna intensywnoS6 zabudowy dzialki budowlanej: 2,5;

b) minimalna intensywnoS6 zabudowy dzialki budowlanej: nie wystgpuje potrzeba okre5lenia;

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

budowlanej: 5%;

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki: do 85%;

4) wysokoS6 zabudowy:

a) dla zabudowy uslugowej: maksymalna 15,0 m, minimalnej nie ustala sig;

b) dla garuzy oraz budynk6w gospodarczych: maksymalna 5,0 m, minimalnej nie ustala sig;
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5) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazd6w

zaopatrzonych w kartg parkingow4 i spos6b ich realizacji: zgodnie z $ l0 uchwaly;

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

a) zgodnie zwyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy nieprzek'raczalnymi;

b) ustala sig mo2liwoS6 sytuowania obiekt6w budowlanych na granicy dzialki z uwzglgdnieniem warunk6w
technicznych okreSlonych przepisami odrgbnymi, z wyj4tkiem granic, gdzie odlegloSd regulowana jest
liniq zabudowy;

7) geometria dach6w: dachy plaskie o spadku do 10' i wielospadowe o spadku od l0o do 45o, w tym
dwuspadowe;

8) adaptacja zabudowy i funkcji.

7. Granice isposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalanych na

podstawie przepis6w odrgbnych, w tym teren6w g6miczych, atak2e obszar6w szczeg6lnego zagrohenia
powodzi4, obszar6w osuwania sig mas ziemnych: nie wystgpuj e potrzeba okreSlenia.

8. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomoSci objgtych planem: nie wystgpuje
potrzeba okre5lenia.

9. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

I0. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:

l) obsluga komunikacyjna z dr6gpublicznych: ul. Torufskiej I KD-GP*, ul. Zwirowej l3 KD-D*;

2) w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z $ 12 uchwaty.

11. Spos6b itermin tymczasowego zagospodarowania, vz4dzania iuzytkowania teren6w: niewystgpuje
potrzeba okreSlenia.

12. Stawka procentowa: 300%.

$ 23. Teren oznaczony symbolem: 15 ZP*

l. Przeznaczenie terenu: teren zieleni publicznej.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

l) zakaz grodzenia terenu;

2) pozostale ustalenia zgodnie z $ 6 uchwaty.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z $ 7 uchwaly.

4.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytk6w oraz dobr kultury wsp6lczesnej: niewystgpuje
potrzeba okreSlenia.

5. Wymagania wynikaj4ce zpotrzeb ksztaltowaniaprzestrzeni publicznych: zgodnie z $ 9 uchwaty.

6. Zasady ksztattowania zabudowy oraz wskalniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna
intensywno56 zabudowy jako wskaznik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzctni
dzialki budowlanej, minimalny udzial procentowy powierzchni biologicmie 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,linie zabudowy i gabaryty obiekt6w: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia - teren zieleni.

7. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalanych na
podstawie przepis6w odrgbnych, w tym teren6w g6miczych, atakhe obszar6w szczeg6lnego zagroZenia
powodziq, obszar6w osuwania sig mas ziemnych: nie wystgpuj e potrzeba okreSlenia.

8. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomoSci objgtych planem miejscowym:
nie wystgpuj e potrzeba okre5lenia.
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9. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, w tym zakaz

zabudowy: na terenach przyleglych bezpo5rednio do linii kolejowej obowi4zuj4 szczegolne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia wich uzytkowaniu wzakresie sytuowania budowli ibudynk6w, drzew

i krzew6w oraz wykonywania rob6t ziemnych, wynikaj 4ce z s4siedawa obszaru kolejowego zgodnie

z przepisami odrgbnymi.

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

l) obstuga komunikacyjna z dr6gpublicmych: projektowanej drogi 3 KD-G*;

2) w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z $ 12 uchwaly.

ll. Spos6b itermin tymczasowego zagospodarowania, urz4dzania iuzytkowania teren6w: niewystgpuje
potrzeba okreflenia.

12. Stawka procentowa: 0o4.

$ 24. Teren oznaczony symbolem: 16 U/KS

| . Ptzeznaczenie terenu :

1) zabudowa uslug nieuci4zliwych;

2) wielopoziomowe zespoty garaLry i wielopoziomowe parkingi.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: zgodnie z $ 6 uchwaly.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z $ 7 uchwaty.

4.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytk6w oraz d6br kultury wsp6lczesnej: niewystgpuje
potrzeba okre5lenia.

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

okreSlenia.

6. Zasady ksztahowania zabudowy oraz wska1niki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna

intensywnoS6 zabudowy jako wskaZnik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni

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

powierzchni dziatki 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:

l) wskazniki intensywnoSci zabudowy dzialki budowlanej:

a) maksymalna intensywno56 zabudowy dzialki budowlanej: 3,2;

b) minimalna intensywnoS6 zabudowy dzialki budowlanej: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia;

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

budowlanej: 5%;

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

4) wysokoS6 zabudowy:

a) dla zabudowy uslugowej: maksymalna 15,0 m, minimalnej nie ustala sig;

b) dla garu\jednopoziomowych oraz budynk6w gospodarczych: maksymalna 5,0 m, minimalnej nie ustala

siQ;

c) dla garu2y wielopoziomowych i parkingow wielopoziomowych: maksymalna 20,0 m, minimalnej

nie ustala sig;

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

zaopaftzonych w kartg parkingow4 i spos6b ich realizacji: zgodnie z $ l0 uchwaty;

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

nieruchomoSci:

a) zgodnie zWznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy nieprzekraczalnymi;
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b) ustala sig mozliwoS6 sytuowania obiekt6w budowlanych na granicy dzialki z uwzglgdnieniem warunk6w
technicznych okre$lonych przepisami odrgbnymi, z wyj4tkiem granic, gdzie odleglo56 regulowana jest
lini4 zabudowy;

7) geometria dach6w: dachy plaskie o spadku do l0o i wielospadowe o spadku od l0o do 45o, w tym
dwuspadowe;

8) adaptacja zabudowy i funkcji.

7. Granice isposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalanych na
podstawie przepis6w odrgbnych, w tym teren6w g6miczych, atak2e obszar6w szczeg6lnego zagroZenia
powodzi4, obszar6w osuwania sig mas ziemnych: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

8. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomoSci objgtych planem: nie wystgpuje
potrzeba okreSlenia.

9. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy:

l)zakazjednopoziomowych zespol6w garuZy ijednopoziomowych parking6w niezwiqzanych zfunkcj4
uslug;

2) na terenach przyleglych bezpo5rednio do linii kolejowej obowiEzuj4szczeg6lne warunki zagospodarowania
oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu w zakresie sytuowania budowli i budynk6w, drzew ik,rzew6w oraz
wykonywania rob6t ziemnych, wynikaj4ce z s4siedztwa obszaru kolejowego zgodnie z przepisami
odrgbnymi.

10. Zasady modemizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:

l) obsluga komunikacyjna z drog publicznych: projektowanej drogi 14 KD-D*;

2) w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z $ 12 uchwaty.

I l. Spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania, urz4dzania i urytkowania teren6w: nie wystgpuje
potrzeba okre5lenia.

12. Stawka procentowa: 307o.

$ 25. Teren oznaczony symbolem: 17 UK

l. Przeznaczenie terenu: zabudowa sakralna.

2. Zasady ochrony i ksaaltowania ladu przestrzennego: zgodnie z $ 6 uchwaly.

3. Zasady ochrony Srodowiska, prryrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z $ 7 uchwaty.

4.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytk6w oraz d6br kultury wsp6lczesnej: niewystgpuje
potrzeba okre5lenia.

5. Wymagania wynikaj4ce zpotrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: nie wystgpuje potrzeba
okreSlenia.

6.Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wska1niki zagospodarowania terenu, maksymalna iminimalna
intensywnoS6 zabudowy jako wskaznik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dzialki budowlanej, minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie crynnej w odniesieniu do
powierzchni dzialki budowlanej, maksymalna wysoko66 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) wskazniki intensywnoSci zabudowy dzialki budowlanej:

a) maksymalna intensywno56 zabudowy dzialki: 0,6;

b) minimalna intensywnoS6 zabudowy dzialki budowlanej: nie wystgpuje potrzeba okre5lenia;

2) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dzialki
budowlanej:20%;

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

4) wysokoS6 zabudowy:
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a) dla zabudowy sakralnej - obiektu kultu religijnego: maksymalna 30,0 m, minimalnej nie ustala sig;

b) dla pozostalej zabudowy sakralnej: maksymalna 12,0 m, minimalnej nie ustala sig;

c) dla garu\ oraz budynk6w gospodarczych'. maksymalna 5,0 m, minimalnej nie ustala sig;

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

zaopatrzonych w kang parkingowq i spos6b ich realizacji: zgodnie $ l0 uchwaty;

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

nieruchomoSci:

a) zgodnie zWznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy nieprzekraczalnymi;

b) ustala sig moZliwoS6 sytuowania obiekt6w budowlanych na granicy dzialki zuwzglgdnieniem warunk6w

technicznych okre6lonych przepisami odrgbnymi, z wyj4tkiem granic, gdzie odlegloSd regulowana jest

lini4 zabudowy;

7) geometria dach6w:

a) zabudowa sakralna - obiekt kultu religijnego - nie wystgpuje potrzeba okreSlenia;

b) dla pozostalej zabudowy: dachy plaskie o spadku do 10" i wielospadowe o spadku od l0'do 45o' w tym

dwuspadowe;

8) adaptacja zabudowy i funkcji.

7. Granice isposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalanych na

podstawie przepis6w odrgbnych, w tym teren6w g6miczych, atak2e obszar6w szczeg6lnego zagrolenia

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

8. Szczeg6lowe zasady iwarunki scalania ipodzialu nieruchomo5ci objgtych planem: niewystqpuje

potrzeba okreSlenia.

9. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uZytkowaniu, wtym zakaz

zabudowy: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia'

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

1) obsluga komunikacyjna z drogpublicznych: ul. Promiennej 5 KD-Z*;

2) w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z $ 12 uchwaly.

ll. Spos6b itermin tymczasowego zagospodarowania, wz1dzania iurytkowania teren6w: niewystqpuje
potrzeba okreSlenia.

12. Stawka procentowa: 30o%.

$ 26. Teren oznaczony symbolem: 18 KS, Teren oznaczony symbolem: 21 KS, Teren oznaczony

symbolem:38 KS

l.Przeznaczenie terenu: zespoty garfiy i parkingi, w tym wielopoziomowe.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

l) zakaz grodzenia terenu - dotyczy teren6w oznaczonych symbolami 2l KS i 38 KS;

2) pozostale ustalenia zgodnie z $ 6 uchwaty.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z $ 7 uchwaty.

4.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytk6w oraz d6br kultury wsp6lczesnej: niewystqpuje
potrzeba okreSlenia.

5. Wymagania wynikajEce zpotrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: nie wystgpuje potrzeba

okreSlenia.
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6. Zasady ksztattowania zabudowy oraz wska1niki 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
rcalizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiekt6w:

l) wskazniki intensywnoSci zabudowy dzialki budowlanej:

a) maksymalna intensywnoSi zabudowy dzialki budowlanej: 3,2;

b) minimalna intensywno5d zabudowy dzialki budowlanej: nie wystgpuje potrzeba okre5lenia;

2) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie crynnej w odniesieniu do powierzchni dzialki
budowlanej : nie wystgpuj e potrzeba okreSlenia;

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

4) wysoko5d zabudowy:

a) dla garaLry jednopoziomowych oraz budynk6w gospodarczych: maksymalna 5,0 m, minimalnej nie ustala
siQ;

b) dla garaLry wielopoziomowych i parking6w wielopoziomowych: maksymalna 20,0 m, minimalnej
nie ustala sig;

5) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazd6w
zaopatrzonych w kartg parkingow4 i spos6b ichrealizacji: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia;

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

a) zgodnie zWznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy nieprzekraczalnymi;

b) ustala sig mozliwoSi sytuowania obiekt6w budowlanych na granicy dzialki zuwzglgdnieniem warunk6w
technicznych okreSlonych przepisami odrgbnymi, z wyj4tkiem granic, gdzie odleglo66 regulowana jest
lini4 zabudowy;

c) teren migdry lini4 zabudowy nieprzekraczaln4 a lini4 rozgraniczaj4c4 projektowan4 drogg 3 KD-G*
naleLry przeznaczyI pod zieleri izolacyjnq - dotyczy terenu oznaczonego symbolem 2 I KS;

7) geometria dach6w: dachy plaskie o spadku do 10' i dwuspadowe o spadku od 10o do 20o;

8) adaptacja zabudowy i funkcji.

7. Granice isposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalanych na
podstawie przepis6w odrgbnych, w tym teren6w gfmiczych, atakhe obszar6w szczeg6lnego zagro2enia
powodzi4, obszar6w osuwania sig mas ziemnych: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

8. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomoSci objgtych planem: nie wystgpuje
potrzeba okre$lenia.

9.Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia wich urytkowaniu, wtym zakaz
zabudowy:

1) czgS6 terenu oznaczonego symbolem 38 KS stanowi4 grunty o Sredniej przydatno6ci dla budownictwa;

2) dla terenu oznaczonego symbolem l8KS - na terenach przylegtych bezpoSrednio do linii kolejowej
obowiqzuj4 szczeg6lne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w ich urytkowaniu w zakresie
sytuowania budowli i budynk6w, drzew i krzew6w oraz wykonywania rob6t ziemnych, wynikaj4ce
z s4siedztwa obszaru kolejowego zgodnie z przepisami odrgbnymi.

10. Zasady modemizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:

I ) obsluga komunikacyjna:

a) dla terenu oznaczonego symbolem 18 KS z dr6g publicznych: projektowanej drogi 14 KD-D*;

b)dla terenu oznaczonego symbolem 2l KS zdr6g publicznych: projektowanej drogi 3KD-G*, ul.
Bajecznej 19 KD-D*, ul. Bajecznej 10 KD-L*;
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c) dla terenu oznaczonego symbolem 38 KS z drogpublicznych: projektowanej drogi 3 KD-G*, ul. Wesolej

I I KD-L*;

2) w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z $ 12 uchwaty.

11. Spos6b itermin tymczasowego zagospodarowania, urz4dzania iuzytkowania teren6w: niewystgpuje
potrzeba okreSlenia.

12. Stawka procentowa: 307o.

$ 27. Teren oznaczony symbolem: 19 U, Teren oznaczony symbolem: 26 U

l - Przeznaczenie terenu :

l) przeznaczenie terenu - podstawowe: zabudowa uslug nieuci4zliwych;

2) przeznaczenie terenu - dopuszczalne: jednopoziomowe zespoly garazry i jednopoziomowe parkingi.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: zgodnie z $ 6 uchwaty.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z $ 7 uchwaty.

4.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytk6w oraz d6br kultury wsp6lczesnej: niewystgpuje

potrzeba okre6lenia.

5. Wymagania wynikaj4ce zpotrzeb ksaaltowania przestrzeni publicmych: nie wystqpuje potrzeba

okreSlenia.

6. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskalniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna

intensywno56 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 i gabaryty obiekt6w:

1) wskazniki intensywnoSci zabudowy dzialki budowlanej:

a) maksymalna intensywno66 zabudowy dzialki budowlanej: 2,0;

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

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

budowlanej: 5To - niedotyczy parking6w idzialek wyl4cznie zzabudow4 garalow4 oraz dzialek

z zabudow4 podlegaj4c4 adaptacji, z wyj4tkiem rozbudowy;

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki budowlanej: do 85% - nie dotyczy dzialek

z zabudow q podle gaj 4c4 adaptacj i, z wyj 4tkiem rozbudowy;

4) wysokoSd zabudowy:

a) dla zabudowy uslugowej i zabudowy mieszkaniowej podlegaj4cej adaptacji: maksymalna 12,0 m,

minimalnej nie ustala sig;

b) dla garazy oraz budynk6w gospodarczych: 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: zgodnie z $ l0 uchwaly;

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

nieruchomoSci:

a) zgodnie zryznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy nieprzeVsaczalnymi oraz liniami

zabudowy obowi4zuj qcymi ;

b) ustala sig mo2liwo56 sytuowania obiekt6w budowlanych na granicy dziatki zuwzglEdnieniem warunk6w

technicznych okre6lonych przepisami odrgbnymi, z wyj4tkiem granic, gdzie odlegloS6 regulowana jest

lini4 zabudowy;

7) geometria dach6w: dachy plaskie o spadku do l0o i wielospadowe o spadku od 10" do 45o, w tym

dwuspadowe;

8) adaptacja zabudowy i funkcji.
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7. Granice isposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalanych na
podstawie przepis6w odrqbnych, w tym teren6w g6miczych, atakZe obszar6w szczegolnego zagro2enia
powodzi4, obszar6w osuwania sig mas ziemnych: nie wystgpuje potrzeba okre5lenia.

8. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomo5ci objgtych planem: nie wystgpuje
potrzeba okreSlenia.

9. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

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

I ) obsluga komunikacyjna:

a) dla terenu oznaczonego symbolem l9U z dr6g publicznych: ul. Promiennej lKD-Z*, projektowanej
drogi 14 KD-D*;

b) dla terenu oznaczonego symbolem 26 U z dr6g publicznych: ul. Promiennej 5 KD-Z*, ul. Chocimskiej
7 KD-L*, ul. Pogodnej 8 KD-L*;

2) w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z $ 12 uchwaly.

I l. Spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania, urz4dzaria i urytkowania teren6w: nie wystgpuje
potrzeba okre6lenia.

12. Stawka procentowa: 30ol0.

$ 28. Teren oznaczony symbolem: 20 MWU, Teren oznaczony symbolem: 3l MWU, Teren omaczony
symbolem:37 MW/U

| . P r zeznaczenie terenu :

I ) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) zabudowa uslug nieuci4zliwych.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: zgodnie z $ 6 uchwaty.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z $ 7 uchwaly.

4.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytk6w oraz d6br kultury wsp6lczesnej: niewystgpuje
potrzeba okreilenia.

5.Wymagania wynikaj4ce zpotrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: niewystgpuje potrzeba
okreSlenia.

6. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskalniki 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 wysokoSi 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) wskaZniki intensywnoSci zabudowy dzialki budowlanej:

a) maksymalna intensywnoS6 zabudowy dzialki budowlanej: 3,5;

b) minimalna intensywno56 zabudowy dzialki budowlanej : nie wystgpuj e potrzeba okreSlenia;

2) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powienchni dzialki
budowlanej: l5Yo - nie dotyczy dzialek z zabudow1 podlegaj4c4 adaptacji;

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki: do 85o/o;

4) wysoko56 zabudowy:

a) dla zabudowy mieszkaniowej: maksymalna 40,0 m, minimalnej nie ustala sig;

b) dla zabudowy uslugowej: maksymalna 12,0 m, minimalnej nie ustala sig;

c) dla garu|ry oraz budynk6w gospodarczych: maksymalna 5,0 m, minimalnej nie ustala sig;
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5) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazd6w

zaopatrzonych w kartg parkingow4 i spos6b ich realizacji: zgodnie z $ l0 uchwaly;

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

nieruchomoSci:

a) zgodnie zWznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy nieprzek'raczalnymi;

b) ustala sig moZliwoSd sytuowania obiekt6w budowlanych na granicy dzialki z uwzglgdnieniem warunk6w

technicznych okre5lonych przepisami odrgbnymi, z wyj4tkiem granic, gdzie odlegloSd regulowana jest

liniq zabudowy;

7) geometria dach6w: dachy plaskie o spadku do 10" i wielospadowe o spadku od 10o do 45o, w tym

dwuspadowe;

8) adaptacja zabudowy i funkcji.

7. Granice isposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalanych na

podstawie przepis6w odrgbnych, w tym teren6w g6miczych, atakle obszar6w szczeg6lnego zagrolenia
powodzi4, obszar6w osuwania sig mas ziemnych: nie wystgpuje potrzeba okre5lenia.

8. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomoSci objgtych planem: nie wystgpuje

potrzeba okreSlenia.

g. Szczeg6lne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia wich urytkowaniu, wtym zakaz

zabudowy: czg56 terenu oznaczonego symbolem 37 MWru stanowi4 grunty o Sredniej prrydatnoSci dla

budownictwa.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicmej:

1) obsluga komunikacyjna z dr6g publicznych:

a) dla terenu oznaczonego symbolem 20 MWru z dr6gpublicznych: ul. Promiennej 5 KD-Z*, ul. Radosnej

15 KD-D*, ul. Hozej 16 KD-D*;

b)dla terenu oznaczonego symbolem 31 MWru zdr6g publicznych: ul. Pogodnej 8KD-L*, ul. Sielskiej

9 KD-L*, ul. Uroczej 21 KD-D*, ul. Przyjemnej22Y:D-D*;

c) dla terenu oznaczorego symbolem 37 MWru zdrogpublicznych: ul. Pogodnej 8 KD-L*, ul. Promiennej

5 KD-Z*, ul. Hutniczej 23 KD-D*, ul. Wesolej 1l KD-L*, ul. Sielskiej 9 KD-L*, ul. Przyjemnej 22KD-
D*;

2) w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z $ 12 uchwaty.

ll. Spos6b itermin tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania iuZytkowania teren6w: niewystgpuje

potrzeba okreSlenia.

12. Stawka procentowa: 30olo.

$ 29. Teren oznaczony symbolem: Z2[JON, Teren oznaczony symbolem: 34 UO/U, Teten oznaczony

symbolem: 42UO|V

L P rzeznaczenie terenu :

l) zabudowa uslug o6wiaty;

2) zabudowa uslug nieuciqzliwych.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: zgodnie z $ 6 uchwaly.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z $ 7 uchwaty.

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

potrzeba okreSlenia.

5.Wymagania wynikaj4ce zpotrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych: niewystgpuje potrzeba

okreSlenia.
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6. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wska1niki 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 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:

1) wskazniki intensywno5ci zabudowy dzialki budowlanej:

a) maksymalna intensywnoS6 zabudowy dziatki budowlanej: 0,7;

b) minimalna intensywnoS6 zabudowy dzialki 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 70o/o;

4) wysoko5d zabudowy:

a) dla zabudowy uslugowej: maksymalna 15,0 m, minimalnej nie ustala sig;

b) dla garuzy oraz budynk6w gospodarczych: 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 ichrealizacji: zgodnie z $ l0 uchwaty;

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

a) zgodnie zryZnaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy nieprzektaczalnymi;

b) ustala sig mo2liwoS6 sytuowania obiekt6w budowlanych na granicy dzialki z uwzglgdnieniem warunk6w
technicznych okre5lonych przepisami odrgbnymi, z wyj4tkiem granic, gdzie odleglo56 regulowana jest
lini4 zabudowy;

7) geometria dach6w: dachy plaskie o spadku do l0' i wielospadowe o spadku od l0' do 45o, w tym
dwuspadowe;

8) adaptacja zabudowy i funkcji.

7. Granice isposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalanych na
podstawie przepis6w odrgbnych, w tym teren6w g6miczych, atak2e obszar6w szczeg6lnego zagroZenia
powodzi4, obszar6w osuwania sig mas ziemnych: nie wystgpuje potrzeba okre6lenia.

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

9. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy: czgSi terenu oznaczonego symbolem 34 UON stanowi4 grunty o Sredniej przydatnoSci dla
budownictwa.

10. Zasady modemizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:

l) obsluga komunikacyjna z dr6g publicznych:

a) dla terenu oznaczonego symbolem 22UON zdr6g publicznych: ul. Promiennej 5 Y\D-Z*, ul. Radosnej
15 KD-D*, ul. Pogodnej 17 KD-D*, ul. Chocimskiej 7 KD-L*;

b) dla terenu oznaczonego symbolem 34UON zdrog publicznych: ul. Uroczej 21 KD-D*, ul. Sielskiej
9 KD-L*, ul. Przyjemnej22KD-D*;

c) dla terenu oznaczonego symbolem 42UON zdrog publicznych: ul. Wesolej ll KD-L*, ul. Wienieckiej
(poza granicami obszaru objgtego planem);

2) w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z $ 12 uchwaty.

ll. Spos6b itermin tymczasowego zagospodarowania, urz1dzania iuzytkowania teren6w: niewystgpuje
potrzeba okreSlenia.

12. Stawka procentowa: 300/o.
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$ 30. Teren oznaczony symbolem: 23 U, Teren oznaczony symbolem: 28 U, Teren oznaczony

symbolem:33 U

| . P rzeznaczenie terenu : zabudowa uslug nieuci4zl iwych.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: zgodnie z $ 6 uchwaty.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z $ 7 uchwaly.

4.Zasady ochrony dziedzictvta kulturowego izabytk6w oraz d6br kultury wsp6lczesnej: niewystgpuje

potrzeba okre5lenia.

5. Wymagania wynikaj4ce zpoftzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: nie wystqpuje potrzeba

okreSlenia.

6. Zasady ksztahowania zabudowy oraz wskalniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna

intensywno5d zabudowy jako wska2nik 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,

i ry- miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazd6w zaopatrzonych w kartg parkingow4 i spos6b ich

realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiekt6w:

1) wskazniki intensywnoSci zabudowy dzialki budowlanej:

a) maksymalna intensywno56 zabudowy dzialki budowlanej: 0,7;

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

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

budowlanej: 107o,

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki: do 70oh;

4) wysoko56 zabudowy:

a) dla zabudowy uslugowej: maksymalna 12,0 m, minimalnej nie ustala sig;

b) dla garaZy oraz budynk6w gospodarczych: 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: zgodnie z $ 10 uchwaly;

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

nieruchomoSci:

a) zgodnie zWznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy nieprzekraczalnymi;

b) ustala sig moZliwoS6 sytuowania obiekt6w budowlanych na granicy dzialki z uwzglgdnieniem warunk6w

technicznych okrejlonych przepisami odrgbnymi, z wyj4tkiem granic, gdzie odleglo5i regulowana jest

lini4 zabudowy:

7) geometria dach6w: dachy plaskie o spadku do l0' i wielospadowe o spadku od 10o do 45o, w tym

dwuspadowe;

8) adaptacja zabudowy i funkcji.

7. Granice isposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalanych na

podstawie przepis6w odrgbnych, w tym teren6w g6miczych, atakhe obszar6w szczegolnego zagro2enia

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

8. Szczeg6lowe zasady iwarunki scalania ipodzialu nieruchomoSci objgtych planem: niewystgpuje

potrzeba okre5lenia.

g. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uZytkowaniu, w tym zakaz

zabudowy:

l) c2956 terenu oznaczonego symbolem 33 U stanowi4 grunty o Sredniej przydatnoSci dla budownictwa;

2) dla terenu oznaczonego symbolem 28U - na terenach przyleglych bezpo$rednio do linii kolejowej

obowi4zujq szczeg6lni warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w ich uZytkowaniu w zakresie
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sytuowania budowli i budynk6w, drzew i krzew6w oraz wykonywania rob6t ziemnych, wynikaj4ce
z s4siedztwa obszaru kolejowego zgodnie z przepisami odrgbnymi.

10. Zasady modemizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:

1 ) obsluga komunikacyj na z dr6gpublicznych:

a)dla terenu oznaczonego symbolem 23Uz dr6g publicznych: ul. Pogodnej 17KD-D*, ul. Radosnej
15 KD-D*, ul. HoZej 16 KD-D*;

b) dla terenu oznaczonego symbolem 28U z dr6g publicznych: ul. Promiennej !I(J-Z*, ul. Hutniczej
12 KD-L*;

c)dla terenu ozr:a'czonego symbolem 33Uz dr6g publicznych: ul. Rajskiej 20KD-D*, ul. Bajecznej
10 KD-L*, ul. Sielskiej 9 KD-L*;

2) w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z $ 12 uchwaty.

I l. Spos6b i termin tlrmczasowego zagospodarowania, urzEdzania i uzytkowania teren6w: nie wystgpuje
potrzeba okreSlenia.

12. Stawka procentowa: 30olo.

$ 31. Teren oznaczony symbolem: 25 MN/U, Teren oznaczony symbolem: 29 MNru

| . Przeznaczenie terenu :

1 ) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) zabudowa uslug nieuciqzliwych.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: zgodnie z $ 6 uchwaty.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z $ 7 uchwaty.

4.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytk6w oraz d6br kultury wsp6lczesnej: niewystgpuje
potrzeba okreSlenia.

5.Wymagania wynikaj4ce zpotrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: niewystgpuje potrzeba
okre6lenia.

6, Zasady ksztattowania zabudowy oraz wskaLniki 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 zaopafizonych w kartg parkingow4 i spos6b ich
realizacji orazlinie zabudowy i gabaryty obiekt6w:

l) wskazniki intensywnoSci zabudowy dzialki budowlanej:

a) maksymalna intensywno56 zabudowy dziatki budowlanej: 2,0;

b) minimalna intensywnoSd zabudowy dzialki budowlanej: nie wystgpuje potrzeba okre5lenia;

2) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie crynnej w odniesieniu do powierzchni dzialki
budowlanej: 25Vo - nie dotyczy dzialek z zabudow4 podlegaj4c4 adaptacji;

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki: do 70o/o;

4) wysokoS6 zabudowy:

a) dla zabudowy mieszkaniowej i zabudowy uslugowej: maksymalna 12,0 m, minimalnej nie ustala sig;

b) dla garuZy oraz budynk6w gospodarczych: maksymalna 5,0 m, minimalnej nie ustala sig;

5) minimalna liczba miejsc do parkowania, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazd6w
zaopafizonych w kartg parkingow4 i spos6b ich realizacji: zgodnie z $ 10 uchwaty;

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

a) zgodnie zryznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy nieprzekraczalnymi oraz liniami
zabudowy obowi4zuj4cymi;
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b) ustala sig mozliwo5d sytuowania obiekt6w budowlanych na granicy dzialki z uwzglgdnieniem warunk6w

technicznych okre5lonych przepisami odrgbnymi, z wyj4tkiem granic, gdzie odlegloS6 regulowana jest

lini4 zabudowy;

7) geometria dach6w: dachy plaskie o spadku do l0o i wielospadowe o spadku od 10' do 45o, w tym

dwuspadowe;

8) adaptacja zabudowy i funkcji.

7. Granice isposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalanych na

podstawie przepis6w odrgbnych, w tym teren6w g6miczych, atakZe obszar6w szczeg6lnego zagtohenia

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

8. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomo5ci objgtych planem: nie wystgpuje

potrzeba okreSlenia.

g. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz

zabudowy: nie wystgpuje potrzeba okre5lenia.

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

1) obsluga komunikacyjna z drog publicznych:

a) dla terenu oznaczonego symbolem 25 MNru z dr6g publicmych: ul. Pogodnej 17 KD-D*,
ul. Grunwaldzkiej 18 KD-D*, ul. Bajecznej 19 KD-D*, ul' Chocimskiej 7 KD-L*:

b) dla terenu oznaczonego symbolem 29 MN/U z dr6gpublicznych: ul. Pogodnej 8 KD-L*, ul. Chocimskiej

7 KD-L*;

2) w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z $ 12 uchwaly'

11. Spos6b itermin tymczasowego zagospodarowania, wz4dzania iuZytkowania teren6w: niewystgpuje

potrzeba okreSlenia.

12. Stawka procentowa: 307o.

$ 32. Teren oznaczony symbolem: 27 NdWllJ,Teren oznaczony symbolem:41 MW/U

| . P r zeznaczenie terenu :

I ) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) zabtdowa uslug nieuci4Zliwych.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: zgodnie z $ 6 uchwaly.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z $ 7 uchwaly'

4.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytk6w oraz d6br kultury wsp6lczesnej: niewystgpuje

potrzeba okre5lenia.

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

okreSlenia.

6- Zasady ksAaltowania zabudowy oraz wskalniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna

intensywnoSL 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 i gabaryty obiekt6w:

l) wskazniki intensywno5ci zabudowy dzialki budowlanej:

a) maksymalna intensywno5i zabudowy dzialki budowlanej: 1,8;

b) minimalna intensywno66 zabudowy dziatki budowlanej: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia;

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

budowlanej: 25o/o - nie dotyczy dziatek z zabudowq podlegaj4c4 adaptacji;

3)powierzchnia zabudowy wstosunku do powierzchni dzialki: do 75o/o - niedotyczy dzialek zzabudowq

podlegaj qc4 adaptacj i;
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4) wysoko5d zabudowy:

a) dla zabudowy mieszkaniowej: maksymalna 18,0 m, minimalnej nie ustala sig;

b) dla zabudowy uslugowej: maksymalna 12,0 m, minimalnej nie ustala sig;

c) dla garu2y oraz budynk6w gospodarczych'. 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: zgodnie z $ 10 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 mo2liwo56 sytuowania obiekt6w budowlanych na granicy dziatki z uwzglgdnieniem warunk6w
technicznych okre6lonych przepisami odrgbnymi, z wyj4tkiem granic, gdzie odlegloS6 regulowana jest
lini4 zabudowy;

7) geometria dach6w: dachy plaskie o spadku do l0' i wielospadowe o spadku od 10o do 45o, w tym
dwuspadowe;

8) adaptacja zabudowy i funkcji.

7. Granice isposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalanych na
podstawie przepis6w odrgbnych, wtym teren6w g6miczych, atak2e obszar6w szczeg6lnego zagrohenia
powodzi4, obszar6w osuwania sig mas ziemnych: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

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

9. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich u2ytkowaniu, w tym zakaz

zabudowy: nie wystgpuj e potrzeba okre5lenia.

10. Zasady modemizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:

1 ) obsluga komunikacyj na z dr6gpublicznych:

a) dla terenu oznaczonego symbolem 27 MW N z dr6g publicznych: ul. Promienn ej 5 KD-Z* , ul. Pogodnej

8 KD-L*;

b)dla teren\ oznaczonego symbolem 4l MWru zdr6g publicznych: ul. Budowlanych 6Y\D-Z*, ul.

Wesolej 11 KD-L*, ul. Wienieckiej 4 KD-G*, ul. Wienieckiej (poza granicami obszaru objqtego

planem);

2) w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z $ 12 uchwaty.

11. Spos6b itermin tymczasowego zagospodarowania, urz4dzania iuzytkowania teren6w: niewystgpuje
potrzeba okre5lenia.

I 2. Stawka procentowa: 307o.

$ 33. Teren oznaczony symbolem: 30 MW, Teren oznaczony symbolem: 35 MW

l. Przeznaczenie terenu:

l) przeznaczenie terenu - podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) przeznaczenie terenu - dopuszczalne: zabudowa ustug nieuciqzliwych.

2. Zasady ochrony i ksaaltowania ladu przestrzennego: zgodnie z $ 6 uchwaly.

3. Zasady ochrony Srodowiska, prryrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z $ 7 uchwaty.

4.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytk6w oraz d6br kultury wsp6lczesnej: niewystgpuje
potrzeba okreSlenia.

5.Wymagania wynikaj4ce zpotrzeb ksztahowania przestrzeni publicznych: niewystgpuje potrzeba

okreSlenia.
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6. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskuittiki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna

intensywnoSd zabudowy jako wskaznik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni

dzialki budowlanej, minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie crynnej 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:

l) wskaZniki intensywno5ci zabudowy dzialki budowlanej:

a) maksymalna intensywnoS6 zabudowy dzialki budowlanej : 3,7;

b) minimalna intensywnoSi zabudowy dzialki budowlanej: nie wystgpuje potrzeba okre5lenia;

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

budowlanej:25%;

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki: do 70oh;

4) wysokoS6 zabudowy:

a) dla zabudowy mieszkaniowej: maksymalna 40,0 m, minimalnej nie ustala sig;

b) dla zabudowy uslugowej: maksymalna 12,0 m, minimalnej nie ustala sig;

c) dla garu2y oraz budynk6w gospodarczych: maksymalna 5,0 m, minimalnej nie ustala sig;

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

zaopatrzonych w kartg parkingowE i spos6b ich realizacji: zgodnie z $ 10 uchwaly;

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

a) zgodnie zwyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy nieprzeV,raczalnymi;

b) ustala sig mo2liwo56 sytuowania obiekt6w budowlanych na granicy dzialki z uwzglgdnieniem warunk6w
technicznych okre5lonych przepisami odrgbnymi, z wyj4tkiem granic, gdzie odleglo5d regulowana jest

lini4 zabudowy;

c) teren migdzy lini4 zabudowy nieprzekraczaln1 a lini4 rozgraniczaj4c4 projektowan4 drogg 3 KD-G*
naleiry przeznacryI pod zieleri izolacyjn4 - dotyczy terenu oznaczonego symbolem 35 MW;

7)geometria dach6w: dachy plaskie ospadku do l0o iwielospadowe ospadku od 10" do 45o, wtym
dwuspadowe;

8) adaptacja zabudowy i funkcji.

7. Granice isposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalanych na
podstawie przepis6w odrgbnych, wtym teren6w g6miczych, atakZe obszar6w szczegolnego zagrohenia
powodzi4, obszar6w osuwania sig mas ziemnych: nie wystgpuje potrzeba okre5lenia.

8. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomo5ci objEtych planem: nie wystgpuje
potrzeba okreSlenia.

9. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz
zabudowy: czg56 terenu oznaczonego symbolem 35 MW
budownictwa.

ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
stanowi4 grunty o Sredniej prrydatnoSci dla

10. Zasady modemizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej:

l) obsluga komunikacyjna z drog publicznych:

a) dla terenu oznaczonego symbolem 30 MW z dr6g publicznych: ul. Pogodnej 8 KD-L*, ul. Rajskiej
20 KD-D*, ul. Sielskiej 9 KD-L*;

b) dla terenu oznaczonego symbolem 35 MW z drog publicznych: ul. Bajecznej 10 KD-L*, projektowanej
drogi 3 KD-G*, ul. Wesolej 11 KD-L*, ul. Sielskiej 9 KD-L*;

2) w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z $ l2 uchwaty.

ll. Spos6b itermin fymczasowego zagospodarowania, urz4dzania iuzytkowania teren6w: niewystgpuje
potrzeba okreSlenia.
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12. Stawka procentowa: 3070.

$ 34. Teren oznaczony symbolem: 32 MW/U

l. P rzeznaczenie terenu :

1 ) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) zabudowa uslug nieuci4zliwych.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: zgodnie z $ 6 uchwaly.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z $ 7 uchwaty.

4.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytk6w oraz d6br kultury wsp6lczesnej: niewystgpuje
potrzeba okreSlenia.

5. Wymagania wynikaj4ce zpotrzeb ksztaltowaniaprzestrzeni publicznych: zgodnie z $ 9 uchwaty.

6. Zasady ksztaltowania zabudowy oruz wskaimiki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna
intensywnoS6 zabudowy jako wskaznik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzclni
dziatki 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:

1) wskazniki intensywno5ci zabudowy dzialki budowlanej:

a) maksymalna intensywno56 zabudowy dzialki budowlanej: 1,0;

b) minimalna intensywnoS6 zabudowy dzialki budowlanej: nie wystgpuje potrzeba okre6lenia;

2) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dzialki
budowlanej:25%;

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki: do 7oo/o;

4) wysokoS6 zabudowy:

a) dla zabudowy mieszkaniowej: maksymalna 18,0 m, minimalnej nie ustala sig;

b) dla zabudowy uslugowej: maksymalna 12,0 m, minimalnej nie ustala sig;

c) dla garaLry oraz budynk6w gospodarczych'. 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: zgodnie z $ 10 uchwaty;

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

a) zgodnie zWznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy nieprzekraczalnymi;

b) ustala sig moZliwoS6 sytuowania obiekt6w budowlanych na granicy dzialki z uwzglgdnieniem warunk6w
technicznych okre5lonych przepisami odrgbnymi, z wyj4tkiem granic, gdzie odlegloSd regulowana jest

lini4 zabudowy;

7)geometria dach6w: dachy plaskie ospadku do l0o iwielospadowe ospadku od 10o do 45o, wtym
dwuspadowe;

8) adaptacja zabudowy i funkcji.

7. Granice isposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalanych na

podstawie przepis6w odrgbnych, w tym teren6w g6miczych, atakZe obszar6w szczegolnego zagtohenia
powodzi4, obszar6w osuwania sig mas ziemnych: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

8. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomo5ci objgtych planem: nie wystqpuje
potrzeba okreSlenia.

9. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz

zabudowy: czgsi terenu stanowi4 grunty o Sredniej przydatnoSci dla budownictwa.

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

Id: F79B7AFD-0AlC-4644-AE5F-8A5025 l9l4A7. Uchwalony Strona 3 |



1)obsluga komunikacyjna zdrog publicznych: ul. Rajskiej 20KD-D*, ul. Chocimskiej 7KD-L*, ul.

Bajecznej
10 KD-L*;

2) w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z $ 12 uchwaly.

11. Spos6b itermin tymczasowego zagospodarowania, wz4dzania iuzytkowania teren6w: niewystgpuje
potrzeba okreSlenia.

12. Stawka procentowa: 30o%.

$ 35. Teren oznaczony symbolem: 36 KS

l.Przeznaczenie terenu: parkingi, w tym wielopoziomowe.

2. Zasady ochrony i ksztahowania ladu przestrzennego:

1) zakaz grodzenia terenu;

2) pozostale ustalenia zgodnie z $ 6 uchwaly.

3.Zasady ochrony Srodowiska. przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z $ 7 uchwaly.

4.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytk6w oraz d6br kultury wsp6lczesnej: niewystgpuje
potrzeba okreSlenia.

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

okreSlenia.

6. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskaZniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna
intensywnoSd zabudowy jako wskaZnik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do powienchni
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 i gabaryty obiekt6w:

I ) wskazniki intensywnoSc i zabudowy dzialki budowlanej :

a) maksymalna intensywnoSi zabudowy dziatki budowlanej: 3,2;

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

2) minimalny ludzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dzialki
budowlanej : nie wystgpuje potrzeba okre5lenia;

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

4) wysokoS6 zabudowy: maksymalna 20,0 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: nie wystgpuje potrzeba okre6lenia;

6) linie zabudowy oraz spos6b usytuowania obiekt6w budowlanych w stosunku do granic przylegtych
nieruchomo$ci:

a) zgodnie zWznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy nieprzeV,raczalnymi;

b) ustala sig mozliwoSi sytuowania obiekt6w budowlanych na granicy dzialki z uwzglgdnieniem warunk6w
technicznych okre5lonych przepisami odrgbnymi, z wyj4tkiem granic, gdzie odlegloS6 regulowana jest
lini4 zabudowy;

c) teren migdry lini4 zabudowy nieprzekraczaln4 a lini4 rozgraniczaj4cq projektowan4 drogg 3 KD-G*
naleLry przeznacry1 pod zielerl izolacyjn4;

7) geometria dach6w: dachy plaskie o spadku do l0o i dwuspadowe o spadku od 10'do 20o;

8) adaptacja zabudowy i funkcji.

7. Granice isposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalanych na
podstawie przepis6w odrgbnych, w tym teren6w g6miczych, atakle obszar6w szczeg6lnego zagrohenia
powodzi4, obszar6w osuwania sig mas ziemnych: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.
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8. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomoSci objgtych planem: nie wystgpuje
potrzeba okreSlenia.

9. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uZytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy: czgS6 terenu stanowi4 grunty o Sredniej przydatno$ci dla budownictwa.

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

1) obsluga komunikacyjna z dr6g publicznych: projektowanej drogi 3 KD-G*, ul. Wesolej I I KD-L*;

2) w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z $ 12 uchwaly.

1 l. Spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania, urz4dzania i uzytkowania teren6w: nie wystgpuje
potrzeba okre5lenia.

12. Stawka procentowa: 30olo.

$ 36. Teren oznaczony symbolem: 39 MN/U, Teren oznaczony symbolem: 40 MNru

I. Przeznaczenie terenu:

I ) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) zabudowa uslug nieuci4zliwych.

2. Zasady ochrony i ksztattowania ladu przestrzennego: zgodnie z $ 6 uchwaly.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z $ 7 uchwaly.

4.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytk6w oraz d6br kultury wsp6lczesnej: niewystgpuje
potrzeba okreSlenia.

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

okreSlenia.

6. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskainiki 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 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:

l) wskazniki intensywno5ci zabudowy dziatki budowlanej:

a) maksymalna intensywno56 zabudowy dzialki budowlanej: 1,5;

b) minimalna intensywno5d zabudowy dzialki budowlanej: nie wystgpuj e potrzeba okreSlenia;

2) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dzialki
budowlanej: 25Yo - nie dotyczy dzialek z zabudow4 podlegaj4c4 adaptacji;

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki: do 75%o - nie dotyczy dzialek z zabudowq

podlegaj 4c4 adaptacj i;

4) wysoko56 zabudowy:

a) dla zabudowy mieszkaniowej i zabudowy uslugowej: maksymalna 12,0 m, minimalnej nie ustala sig;

b) dla garazy oraz budynk6w gospodarczych: 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 ichtealizacji: zgodnie z $ 10 uchwaty;

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

nieruchomoSci:

a) zgodnie zWznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy nieprzekraczalnymi;

b) ustala sig mo2liwoS6 sytuowania obiekt6w budowlanych na granicy dzialki z uwzglgdnieniem warunk6w
technicmych okre5lonych przepisami odrgbnymi, z wyj4tkiem granic, gdzie odleglo5d regulowana jest

lini4 zabudowy;
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7) geometria dach6w: dachy plaskie o spadku do l0o i wielospadowe o spadku od 10" do 45o, w tym

dwuspadowe;

8) adaptacja zabudowy i funkcji.

7. Granice isposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalanych na

podstawie przepis6w odrgbnych, w tym teren6w g6miczych, atakle obszar6w szczeg6lnego zagroZenia

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

8. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomoSci objgtych planem: nie wystqpuje

potrzeba okreSlenia.

9. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich u2ytkowaniu, w tym zakaz

zabudowy: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

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

1) obsluga komunikacyjnaz dr6g publicznych:

a) dla terenu oznaczonego symbolem 39 MNru z drogpublicznych: ul. Hutniczej 23 KD-D*;

b)dla terenu oznaczonego symbolem 40MN/U zdr6g publicznych: ul. Budowlanych 6Y'D-Z*, ttl.
Hutniczej 23 KD-D*, ul. Wesolej l1 KD-L*;

2) w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z $ 12 uchwaly.

ll. Spos6b itermin tymczasowego zagospodarowania, urz4dzania iuzytkowania teren6w: niewystgpuje
potrzeba okreSlenia.

I 2. Stawka procentowa: 30olo.

$ 37. Teren oznaczony symbolem: 43 MW/U

l. Przeznaczenie terenu :

I ) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) zabudowa uslug nieuciqzliwych.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: zgodnie z $ 6 uchwaly.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z $ 7 uchwaly.

4.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytk6w oraz d6br kultury wsp6lczesnej: niewystgpuje
potrzeba okreSlenia.

5. Wymagania wynikaj4ce zpotrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych: nie wystgpuje potrzeba
okre$lenia.

6. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskalniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna
intensywno$d zabudowy jako wskaZnik powierzchni calkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dzialki budowlanej, minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czannej w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej, maksymalna wysokoS6 zabudowy, minimalna liczba miejsc do parkowania,
w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazd6w zaopatrzonych w kartg parkingowq i spos6b ich
realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiekt6w:

I ) wskaZniki intensywnoSci zabudowy dzialki budowlanej :

a) maksymalna intensywnofi zabudowy dzialki budowlanej: 2,0;

b) minimalna intensywnoS6 zabudowy dzialki budowlanej: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia;

2) minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dzialki
budowlanej: 25%o - nie dotyczy dzialek z zabudow4 podlegaj4c4 adaptacji;

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki: do75%o;

4) wysokoS6 zabudowy:

a) dla zabudowy mieszkaniowej podlegaj4cej adaptacji: maksymalna 40,0 m, minimalnej nie ustala sig;

b) dla nowej zabudowy mieszkaniowej: maksymalna 12,0 m, minimalnej nie ustala sig;
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c) dla zabudowy uslugowej: maksymalna 12,0 m, minimalnej nie ustala sig;

d) dla garuzy oraz budynk6w gospodarczych: 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 ichrealizacji: ustalenia jak w $ 10;

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

a) zgodnie zWznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy nieprzekraczalnymi;

b) ustala sig mozliwo56 sytuowania obiekt6w budowlanych na granicy dzialki zuwzglEdnieniem warunk6w
technicznych okreSlonych przepisami odrgbnymi, z wyj4tkiem granic, gdzie odleglo56 regulowana jest
lini4 zabudowy;

c) teren miqdry lini4 zabudowy nieprzekraczaln1 a lini4 rczgraniczaj4c4 projektowan4 drogg 3 KD-G*
nale\ przeznaczy( pod zieleri izolacyjn4;

7) geometria dach6w: dachy plaskie o spadku do l0o i wielospadowe o spadku od l0o do 45o, w fym
dwuspadowe;

8) adaptacja zabudowy i funkcji.

7. Granice isposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalanych na

podstawie przepis6w odrgbnych, w tym teren6w g6miczych, atak2e obszar6w szczegolnego zagroZenia

powodzi4, obszar6w osuwania sig mas ziemnych: nie wystgpuje potrzeba okre5lenia.

8. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomo5ci objgtych planem: nie wystgpuje

potrzeba okreSlenia.

9. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz

zabudowy: czgsi terenu stanowi4 grunty o Sredniej przydatnoSci dla budownictwa.

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

l)obsluga komunikaryjna zdr6g publicznych: ul. Wesolej 11KD-L*, projektowanej drogi 3KD-G*, ul'
Wienieckiej (poza granicami obszaru objgtego planem);

2) w zakresie infrastruktury technicznej: zgodnie z $ 12 uchwaly'

11. Spos6b itermin tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania iuzytkowania teren6w: niewystgpuje
potrzeba okreSlenia.

12. Stawka procentowa: 3002.

Rozdzial4.
Ustalenia szczeg6lowe dotycz4ce modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji

$ 38. Teren ulicy Toruriskiej - symbol I KD-GP*

| . P rzeznaczenie terenu : droga gl6wna ruchu przyspieszone go publiczna.

2. Zasady ochrony i ksztahowania ladu przestrzennego: zgodnie z $ 6 uchwaly.

3. Zasady ochrony Srodowiska, prryrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z $ 7 uchwaly.

4.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytk6w oraz d6br kultury wsp6lczesnej: niewystgpuje
potrzeba okreSlenia.

5. Wymagania wynikaj4ce zpotrzeb ksztaltowaniaprzestrzeni publicznych: zgodnie z $ 9 uchwaty.

6. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskaZniki zagospodarowania terenu:

1) szerokoS6 w liniach rozgraniczaj4cych - od 3,5 m do 28,0 m (fragment ulicy w granicach planu) -

wgoznaczeh na rysunku planu;

2) adaptacja zabudowy i funkcji.

7. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalanych na

podstawie przepis6w odrgbnych, wtym teren6w g6miczych, atakhe obszar6w szczeg6lnego zagroZenia

powodzi4, obszar6w osuwania sig mas ziemnych: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.
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8. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomoSci objgtych planem miejscowym:

nie wystgpuj e potrzeba okreSlenia.

9. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich u44kowaniu, wtym zakaz

zabudowy: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

10. Zasady modemizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej: zgodnie

z $ 12 uchwaly.

I l. Spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania, wzqdzania i uZytkowania teren6w: nie wystgpuje

potrzeba okreSlenia.

12. Stawka procentowa: 070.

$ 39. Teren projektowanej drogi - symbol 2 KD-G* , Teren projektowanej drogi - symbol3 KD-G*

L Przeznaczenie terenu: droga gl6wna publiczna.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: zgodnie z $ 6 uchwaly.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z $ 7 uchwaty.

4.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytk6w oraz d6br kultury wsp6lczesnej: niewystgpuje
potrzeba okreSlenia.

5. Wymagania wynikaj4ce zpotrzeb ksztaltowaniaprzestrzeni publicznych: zgodnie z $ 9 uchwaly.

6. Zasady ksztattowania zabudowy oraz wskalniki zagospodarowania terenu - szeroko56 w liniach
rozgraniczaj4cych - wg oznaczen na rysunku planu:

l) dla terenu oznaczonego symbolem 2 KD-G*: 50,0 m;

2) dla terenu oznaczonego symbolem 3 KD-G*: od 55,0 m do 57,5 m.

7. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalanych na
podstawie przepis6w odrgbnych, w tym teren6w g6miczych, atak2e obszar6w szczeg6lnego zagrohenia
powodzi4, obszar6w osuwania sig mas ziemnych: nie wystgpuje potrzeba okre5lenia.

8. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomo5ci objgtych planem miejscowym:
nie wystgpuj e potrzeba okreSlenia.

9.Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich urytkowaniu, wtym zakaz
zabudowy:

1) czgit, terenu omaczonego symbolem 3 KD-G* stanowi4 grunty o Sredniej przydatno5ci dla
budownictwa:

2) na terenach przyleglych bezpo5rednio do linii kolejowej obowi4zuj4 szczeg6lne warunki
zagospodarowania oraz ograniczenia w ich urytkowaniu w zakresie sytuowania budowli i budynk6w,
drzew i krzew6w oraz wykonywania rob6t ziemnych, wynikaj4ce z s4siedztwa obszaru kolejowego zgodnie
z przepisami odrgbnymi.

10. Zasady modemizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej: zgodnie
z $ 12 uchwaly.

I L Spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania, urz1dzania i uzytkowania teren6w: nie wystgpuje
potrzeba okreSlenia.

12. Stawka procentowa: 07o.

$ 40. Teren ulicy Wienieckiej - symbol4 KD-G*

L Przeznaczenie terenu: droga gl6wna publiczna.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: zgodnie z $ 6 uchwaly.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z $ 7 uchwaly.

4.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytk6w oraz d6br kultury wsp6lczesnej: niewystppuje
potrzeba okre5lenia.

5. Wymagania wynikaj4ce zpotrzeb ksztaltowaniaprzestrzeni publicznych: zgodnie z $ 9 uchwaty.
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6. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskainiki zagospodarowania terenu:

l) szerokoSd w liniach rozgraniczaj4cych - do 6,0 m (fragment ulicy w granicach planu) - wg oznaczen na

rysunku planu;

2) adaptacja zabudowy i funkcji.

7. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalanych na
podstawie przepis6w odrgbnych, w tym teren6w g6miczych, atakhe obszar6w szczeg6lnego zagrolenia
powodzi4, obszar6w osuwania sig mas ziemnych: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

8. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomo5ci objgtych planem miejscowym:
nie wystgpuj e potrzeba okre5lenia.

9. Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

10. Zasady modemizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej: zgodnie
z $ 12 uchwaty.

11. Spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania, urz1dzania i uZytkowania teren6w: nie wystgpuje
potrzeba okreSlenia.

12. Stawka procentowa: 07o.

$ 41. Teren ulicy Promiennej - symbol 5l<D-Z*, Teren ulicy Budowlanych - symbol 6 KD-Z*

l. Przeznaczenie terenu: droga zbiorcza publiczna.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przesffzennego: zgodnie z $ 6 uchwaly.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z $ 7 uchwaty.

4.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytk6w oraz d6br kultury wsp6lczesnej: niewystgpuje
potrzeba okreSlenia.

5. Wymagania wynikaj4ce zpotrzeb ksztaltowaniaprzestrzeni publicznych: zgodnie z $ 9 uchwaty.

6. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskulniki zagospodarowania terenu:

1) szeroko66 w liniach rozgraniczaj4cych - wg oznaczefi na rysunku planu:

a) dla terenu oznaczonego symbolem 5 KD-Z*: od 30,0 m do 34,0 m (w liniach rozgraniczaj4cych drogg

znajduje sig skrzyZowanie o ruchu okrgZnym);

b) dla terenu oznaczonego symbolem 6KD-Z*:30,0 m;

2) adaptacja zabudowy i funkcji;

3) dopuszcza sig now4 zabudowg uslug nieuciqzliwych pozalini4zabudowy nieprzetraczaln4 pokrywaj4c4 sig

z lini4 r o zgr anic zaj4c 4 tereny.

7. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalanych na
podstawie przepis6w odrgbnych, w tym teren6w g6miczych, atakZe obszar6w szczeg6lnego zagro2enia
powodzi4, obszar6w osuwania sig mas ziemnych: nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

8. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomoSci objgtych planem miejscowym:
nie wystgpuje potrzeba okre5lenia.

g.Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia wich uzytkowaniu, wtym zakaz
zabudowy: dla terenu oznaczonego symbolem IKD-Z* - na terenach przyleglych bezpoSrednio do linii
kolejowej obowi4zuj4 szczegolne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w ich uZytkowaniu w zakresie
sytuowania budowli i budynk6w, drzew i krzew6w oraz wykonywania rob6t ziemnych, wynikajqce
z s4siedawa obszaru kolejowego zgodnie z przepisami odrgbnymi.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej: zgodnie
z $ 12 uchwaly.

I l. Spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania i urytkowania teren6w: nie wystgpuje
potrzeba okreSlenia.

12. Stawka procentowa: 0o%.
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g 42. Teren ulicy Chocimskiej - symbol 7 KD-L*, Teren ulicy Pogodnej - symbol 8 KD-L*, Teren ulicy
Sielskiej - symbol 9 KD-L*, Teren ulicy Bajecznej - symbol 10 KD-L*, Teren ulicy Wesolej - 11 KD-L*,
Teren ulicy Hutniczej - 12 KD-L*

L Przeznaczenie terenu : droga lokalna publiczna.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: zgodnie z $ 6 uchwaty.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z $ 7 uchwaly.

4.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytk6w oraz d6br kultury wsp6lczesnej: niewystgpuje

potrzeba okreSlenia.

5. Wymagania wynikaj4ce zpotrzeb ksztaltowaniaprzestrzeni publicznych: zgodnie z $ 9 uchwaty.

6. Zasady ksztattowania zabudowy oraz wskuhniki zagospodarowania terenu - szeroko5i w liniach

rozgraniczaj4cych - wg oznaczen na rysunku planu:

1) dla terenu oznaczonego symbolem 7 KD-L*: od 13,0 m do 15,0 m;

2) dla terenu oznaazonego symbolem 8 KD-L*: od 16,0 m do 24,0 m;

3) dla terenu oznaczonego symbolem 9 KD-L*: od 13,0 m do 20,5 m;

4) dla terenu oznaczonego symbolem l0 KD-L*: od 20,0 m do 23,0 m;

5) dla terenu oznaczonego symbolem 1l KD-L*: od 10,0 m do 20,0 m;

6) dla terenu oznaczonego symbolem 12 KD-L*: od 16,0 m do 18,0 m.

7. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalanych na

podstawie przepis6w odrgbnych, w tym teren6w g6miczych, atakile obszar6w szczeg6lnego zagroienia
powodzi4, obszar6w osuwania sig mas ziemnych: nie wystgpuje potrzeba okre5lenia.

8. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomoSci objgtych planem miejscowym:
nie wystgpuj e potrzeba okreSlenia.

g.Szczeg6lne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia wich uzytkowaniu, wtym zakaz
zabudowy: czgsd teren6w oznaczonych symbolami: 9 KD-L*, 10 KD-L*, I I KD-L* stanowi4 grunty o Sredniej

przydatno6ci dla budownictwa.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej: zgodnie
z $ 12 uchwaty.

11. Spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania, wz4dzania i uZytkowania teren6w: nie wystgpuje
potrzeba okreSlenia.

12. Stawka procentowa: 0olo.

$ 43. Teren ulicy Zwirowej - symbol 13 KD-D*, Teren projektowanej drogi - symbol 14 KD-D*, Teren

ulicy Radosnej - symbol 15 KD-D*, Teren ulicy Hozej - symbol 16 KD-D*, Teren ulicy Pogodnej - symbol
17 KD-D*, Teren ulicy Grunwaldzkiej - symbol 18 KD-D*, Teren ulicy Bajecznej - symbol 19 KD-D*, Teren

ulicy Rajskiej - symbol20 KD-D*, Teren ulicy Uroczej - symbol2l KD-D*, Teren ulicy Przyjemnej - symbol
22KD-D", Teren ulicy Hutniczej - symbol 23 KD-D*, Teren projektowanej drogi - symbol 24 KD-D*

| . Ptzeznaczenie terenu : droga doj azdowa publiczna.

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: zgodnie z $ 6 uchwaly.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z $ 7 uchwaty.

4.Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytk6w oraz d6br kultury wsp6lczesnej: niewystgpuje
potrzeba okreSlenia.

5. Wymagania wynikaj4ce zpotrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: zgodnie z $ 9 uchwaty.

6. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskulniki zagospodarowania terenu - szerokoSd w liniach
rozgraniczaj4cych - wg oznaczen na rysunku planu:

1) dla terenu oznaczonego symbolem 13 KD-D*: od 5,0 m (dotyczy fragmentu ulicy w granicach planu)
do 20,0 m;
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2) dla terenu oznaczonego symbolem 14 KD-D*: 16,0 m (droga zakofrczonaplacem do zawracania);

3) dla terenu oznaczonego symbolem l5 KD-D*: od 13,5 m do 22,5 m;

4) dla terenu oznaczonego symbolem 16 KD-D*: od 19,0 m do 24,0 m;

5) dla terenu oznaczonego symbolem 17 KD-D*: od 16,0 mdo22,0 m;

6) dla terenu oznaczonego symbolem 18 KD-D*: 8,0 m;

7) dla terenu oznaczonego symbolem 19 KD-D*: od 13,0 m do 21,0 m;

8) dla terenu oznaczonego symbolem 20 KD-D*: od 12,5 m do 19,0 m;

9) dla terenu oznaczonego symbolem 2l KD-D*: od 9,0 m do 12,0 m;

10) dla terenu oznaczonego symbolem 22IA-D*: od 12,5 m do 2 I ,0 m;

11) dla terenu oznaczonego symbolem 23 KD-D*: 13,0 m;

12) dlaterenu oznaczorrego symbolem 24 KD-D*: 10,0 m (droga zakonczonaplacem do zawracania).

7. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalanych na

podstawie przepis6w odrgbnych, w tym teren6w g6miczych, atakize obszar6w szczeg6lnego zagroZenia

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

8. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomoSci objgtych planem miejscowym:

nie wystgpuje potrzeba okreSlenia.

9. Szczeg6lne warunki zagospodarowania terenlw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz

zabudowy: dlu t"t"nu o"nactonigo symbolem 14 KD-D* - na terenach przyleglych bezpoSrednio do linii
kolejowej obowi4zuj4 szczeg6lne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu w zakresie

sytuowania budowii i budynk6w, drzew i krzew6w oraz wykonywania rob6t ziemnych, wynikaj4ce

z s4siedztwa obszaru kolejowego zgodnie z przepisami odrqbnymi.

10. Zasady modemizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej: zgodnie

z $ 12 uchwaty.

11. Spos6b itermin tymczasowego zagospodarowania, urzqdzania iu2ytkowania teren6w: niewystgpuje

potrzeba okreSlenia.

12. Stawka procentowa: 0olo.

$ 44. Teren oznaczony symbolem: symbol 25 KDp*

l. Przeznaczenie terenu: pgtla autobusowa publiczna'

2. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego: zgodnie z $ 6 uchwaly.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: zgodnie z $ 7 uchwaty.

4.Zasady ochrony dziedzicya kulturowego izabytk6w oraz d6br kultury wsp6lczesnej: niewystgpuje

potrzeba okreSlenia.

5. Wymagania wynikaj4c e zpotrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych: zgodnie z $ 9 uchwaty.

6. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskainiki zagospodarowania terenu - obsluga komunikacyjna od

strony ulicy Promiennej 5 KD-Z*.

7. Granice i sposoby zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj4cych ochronie, ustalanych na

podstawie przepii6w odrEbnych, w tym teren6w g6miczych, atakhe obszar6w szczeg6lnego zagroienia

powodzi4, obszir6w osuwania sig mas ziemnych: nie wystgpuje potrzeba okre5lenia.

8. Szczeg6lowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomoSci objgtych planem miejscowym:

nie wystgpuj e potrzeba okre5lenia.

g.Szczeg6lne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, wtym zakaz

zabudowy: na terenach przyleglych bezpoSrednio do linii kolejowej obowi4zuj4 szczegolne warunki

,ugo.podurowania otar ogiuniczenia w ich uzytkowaniu wzakresie sytuowania budowli ibudynk6w, drzew

i [zew6w oraz wykonywania rob6t ziemnych, wynikaj4ce z sqsiedztwa obszaru kolejowego zgodnie

z przepisami odrgbnymi.
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10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej: zgodnie

z $ 12 uchwaty.

11. Spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania, urz4dzania i uzytkowania teren6w: nie wystgpuje

potrzeba okre5lenia.

12. Stawka procentowa: 07o.

Rozdzial5.
Postanowienia kofcowe

$ 45. Traci moc:

l. uchwala Nr 37/XXXVIIVST Rady Miejskiej Wloclawka z dnia 28 lipca 1997 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr l/97 bgd4cego zmian4 w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Woclawka w zakresie obszaru wyodrgbnionego z jego terytorium
symbolem 242 ZPNS/KS (Dz. Urz. Woj. Wloclawskiego Nr 20, poz.l03), w granicach obszaru, o kt6rym
mowa$lust. luchwaly;

2. uchwala Nr 75lX/2007 Rady Miasta Woclawek z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wloclawek dla obszaru polozonego w strefie ochrony pofredniej
wewngtrznej ujgcia ,,Krzyrve Blota"- czE{t, dzialki nr 402 KM I Michelin oraz w strefie ochrony po5redniej
zewngtrznej ujgcia wody ,,Zazamcze" - czEflc dzialki nr 222 KM 28 (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego
Nr 120, poz.1785), w granicach obszaru, o kt6rym mowa $ I ust. I uchwaty.

$ 46. Wykonanie uchwaly powierza sig Prezydentowi Miasta Woclawek.

S 47. 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 wiadomoSci poprzez ogloszenie ie Informacji
Publicznej Urzgdu Miasta Woclawek.

Miasta \wi

ffiL@-}
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Zal4cznlk Nr I a do uchwaty Nr XXXIXl120l202l

Rady Miasta Wloclawek

z dnia 28 u'rze6nia 2021 r.

r'l
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ITlIEJSCOIT/Y PLAN ZAGOSPODAROI,IVANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA WLOCLAWEK
DLA oBszARU poLozoNEGo w czESCt JEDNosrKt STRUKTURALNEJ zAzAMczE,
POMIEDzY: ULIcA TORUNSKA. zwlROwA, TERENAMI KOLEJOWYMI, ULIcA PROMIENNA'

TERENAMI KOLEJOWYMI. ULICA HUTNICZA, BUDOWLANYCH, WIEI'IIECKA IGRANICA MIASTA

SKALA 1 :2000 (Rysunek zmniejszony do tormat! A3)

OZIACZENIA GRAFICdE USIA!EN PLANU OZNACZENIA DOryC4CE PPZNACZENh ERENOW

llll 6uMcadseuoBrrr.&PrAlEtr,

OzXACZENIA GRAFICZNE IN'ORMACYJN€

XD.G oiNAqOVdA

KO-Z oRfiAzeoica

$SN cFArrcailL^sn

ZP rRErz,.L$'

KO-GP oRdAdMAFUcts

, KD-D sRcA@!@A

i KDp

a'{)r. 'fi*. .'o.

; ?'S

\-

-[-'r*-,-,,_fi'

1,:.!.

i
?
I
i
7

I
1

i
i
:
II.1
i
I

i

i
t
ti

i
t

i
1

i
!

i
.. : ,..

i
i
1
I
I
i
i
1

ffi-

:i

:l
I

:, r.

;r! l

-l'.::

't. \.



?
a

f
;

o

3
v

io

a

('
0to
E'

c
e
t
6
q
Ia

t

a

.E

t;;
,*F
!i

z:

d &i\
N N:c aa: =a
I gb
5 i8
'i 

=6s og

- *-
? uf
o 06

t+ ii

o-l
o,o+!l

olt

o+*l
olo+

t
o"L

&

&
g

j

6

s
-

I
I
I

€'
H

6€
6N;,
6.8

gt
i{
-tBP
XK,33F-et
9^6
.s .s

F&
oc

t
I
dE
a

$ sf* BF

g E EH#Er3,9! ii}AFE6q_oo
JJFO

ffiffiE

QJ

N

0,E

F

('
6

5
x|,

i.
.!

5*.
!is!
a?
!ls
zi!i

.9X

! os
B
N

9lzarl
u
v

d

a
O
N

=X
x
X
X
z
€
=t-

= 3U
" x ':
_>-t-a d tz;;nl.::6i 3s>:9>.:rig:E (J
s;io .l

3
l-,^{
=o
(?
I|
a
etl
N
u,
F
u,n
Ng
a
s
I{tot
a
o
Il,
o(3":<LNT\c'>o
=Ntt-xgzE
,L!or|n
x,i
-l!.lB
76
E6l
)ro;:::liEr{xlilf=
ESrii6:?;fissr!H:oE
I3;erg
ai!rc,O"
l'fioFJg
-I ctU': inl

sE 6lta!l

a
a
F

eB
:ca3:.9
3e:g€t
>a

: ,96
ul ?; h

". R is *t
,i o u5€ =.g z z {Y 1gf; 3s4 zs; :59 :3 H

FraEi€EsFg

II 
ghEffiIGg

i
:i *.

,si
S is
;t!
li*
.i.;,, I+;;i g
a:! i: o

.1. .gi;; :l g 
X:'i $si s

?li,l$!9€ *g
:ir,i [fl!gsEss
., r,;i E Si I ,ll!-1:)-6i3, € t

',,i, $ $$ 
b'E- il;:i huq

F

E

a

.a

&

I

; tl
ii ;:*

iix i*

Fii
ii,ii
li ;i: ii t

igtr r

iir,i
1l'ii;
!r3tiir;iitil
r * r.::l
il l1 t' ?;

'; ':ri L i
ii:11{ r

rl
tlal
!l
]
ci
p

3

F



ZalEcznikNr 2 do uchwaly Nr XXXDUl20l202l

Rady Miasta Woclawek

z dnia 28 wrzeSnia 2021 r.

ROZSTRZYGNIQCIE
Rady Miasta Woclawek

o sposobie rozpttrzenia uwag do proiektu planu

Na podstawie art.20 ust. I ustawy zdnia2T marca2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22021 r., poz.74l zp62n. zm.), Rada Miasta Woclawek rozstzyga o sposobie rozpatrzenia 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 zakofrczenht okresu jego wyloZenia w terminie

skladania uwag do dnia27 lipca2l2l r., nie wniesiono Zadnych uwag do wyloZonego projektu planu.

WICEPR
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ZalEcznikNr 3 do uchwaly Nr XXXDV120|202|

Rady Miasta Wloclawek

z dnia28 wrze(nia202t r.

ROZSTRZYGNIECIE
Rady Miasta Woclawek

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, kt6re nale24 do zadarfi wlasnych gminy, oraz ztsadach ich finansowania

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

przestrzennym (Dz. tJ. 22021r., poz.74lzp62n. zm.) oraz art.2l1-271 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009t.
Lfinansach-publicznych (Dz. U. 22021r., poz.305), Rada Miasta Wloclawek okreSla nastgpujEcy spos6b

realizacji i finansowania inwestycji zzakrest infrastruktury technicznej, kt6re zgodnie zart.7 ust. I pkt2 i3
ustawy i dnia 8 marca 1990 r. o samorz1dzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), naIez4 do zadafi wlasnych

gminy i sluz4 zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaric6w.

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

1)W zakresie infrastruktury drogowej: budowa nowych dr6g, atakze modemizacia, rozbudowa iremonty

istniej4cych dr6g publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami:

a) droga gl6wna ruchu przyspieszonego: 1 KD-GP*,

b) drogi gl6wne:2 KD-G*,3 KD-G*,4 KD-G*,

c) drogi zbiorcze: 5 I(J,-Z*, 6 Y\D-Z*,

d) drogi lokalne: 7 KD-L*, 8 KD-L*, 9 KD-L*, 10 KD-L*, 11 KD-L*, 12 KD-L*,

e)drogi dojazdowe: 13KD-D*, 14KD-D*, 15KD-D*, 16KD-D*, lTKD-D*, 18KD-D*, 19KD-D*,

20 KD-D*,21 KD-D*, 22Y\D-D*,23 KD-D*, 24KD-D*,

f) teren obslugi komunikacji - pgtla autobusowa publiczna: 25 KDp*;

2) W zakresie infrastruktury technicznej: budowa nowych sieci oraz modemizacja istniej4cej sieci

infrastruktury technicznej, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorami sieci.

2. Spos6b realizacii inwestYcji.

Docelowo za4ada sig budowg nowych dr6g, modemizacje ulic istniej4cych oraz budowg lub

modemizacje nawierzchni, chodnik6w , zabkpostqowych, budowg lub przebudowq urz}dzen infrastruktury

technicznej.

Realizacja inwestycji przebiegad bgdzie zgodnie z obowiEzuj4cymi przepisami prawa i normami

w w/w zakresie, * ty- ustu* 4 z diia 1 I wrzeSnia 2019 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U' z 2021 r,',

poz.ll29zp6in. #.). Sposob realizacji inwestycji bgdzie wynikal zwykorzystania mozliwych do

zastosowania ronri4zif, techniczno-technologicznych, wspos6b gwarantuj4cy dobr4 jako56 wykonania'

Dopuszcza sig etapow4 realizaciE inwestycji.

3. Zasaidy finansowania.

Realizacja inwestycji drogowych bgdzie finansowana zbtdletu miasta Woclawek, zdopuszczeniem

porozumieri nnuntotn y"tt tu*irtyitt 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 finun.o*uniu infrastruktury transportu l4dowego (Dz-U.22021r., poz.688).

Finansowanie inwestycji zzal,resu infrastruktury technicznej, zwiqzanych zzaopatrzeniem terenu

objgtego planem wpaliwo iuro*", energig elektryczn4, cieplo oraz inwestycje zzakresu budowy sieci

,noOo"iagb* ej ikanilizacji (hnansowane na podstawie art. 15 ustawy z dnia7 czerwca2}.Ol r. o zbiorowym

,uoput )Jniu* wodg i zbiorowym odprowadzeniu Sciek6w Dz.IJ . z 2020 r., poz. 2028), bqdzie realizowane

ze Srodk6w finansowych poszcieg6lnych przedsigbiorstw posiadaj4cych wymagan* koncesjg,

z dopuszczeniem porozumieri finansowych zawafich z innymi podmiotami, atakhe poprzez

dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wydatki inwestycyjne finansowane z budzetu

gminy winny by6 zapisane w uchwale budzetowej. DNIC
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ZalqgznikNr 4 do uchwaly Nr )OO(DVI2O|2O2I

RadyMiasta Woclawek

z dnia 28 wrze6nia 2021 r.

Zalacmft4.grnl

Daneprzestrzcnngokt6rychmowewert.6Taust 3i5ustewyzdnia2Tmrrrcs2003r.oplrnoweniu
i zagospodaroweniu przestrzennym (i.t I)2.U.22020 r.poz293 zp6f.n zm.) uiawnione mstanl po

kliknigciu w ikong
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