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UCHWAŁA Nr 192/2011
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM
z dnia 28 wrzeċnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu obejmującego część wsi Chrzanów Duży, część wsi Chlebnia i część wsi Natolin
w Gminie Grodzisk Mazowiecki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz.
1591 z 2001r. z póčniejszymi zmianami1), art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003r. Nr 80, poz. 717 z póčniejszymi zmianami2), uchwały nr 600/2010 Rady Miejskiej
w Grodzisku Mazowieckim z dnia 3 marca 2010r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego czćċć wsi Chrzanów Duďy, czćċć wsi Chlebnia i czćċć wsi Natolin w Gminie Grodzisk Mazowiecki oraz uchwały
nr 93/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 marca 2011r. w sprawie
zmiany uchwały nr 600/2010 Rady Miejskiej w
Grodzisku Mazowieckim z dnia 3 marca 2010r.,
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego czćċć wsi Chrzanów Duďy, czćċć wsi Chlebnia i czćċć wsi Natolin w Gminie Grodzisk Mazowiecki, po stwierdzeniu zgodnoċci z ustaleniami Studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki, przyjćtym uchwałą nr 588/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 3 marca 2010r. Rada
Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala, co
nastćpuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego czćċć wsi Chrzanów Duďy, czćċć wsi
Chlebnia i czćċć wsi Natolin w Gminie Grodzisk
Mazowiecki, zwany dalej w treċci uchwały „planem”.
2. Granice obszaru objćtego planem wyznacza sić na rysunku planu, sporządzonym w skali
1:2000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
Uchwały. Granice te przebiegają nastćpująco:
1) po północnej granicy dz. nr ew. 72/3 przez
dz. nr. ew. 78/1 i 79 w obrćbie 3 - wieċ
Chlebnia, dalej po północnej granicy dz. nr

ew. 33 w obrćbie 24 - wieċ Natolin do przecićcia ze wschodnią granicą dz. nr ew. 65/4;
2) od wschodu wzdłuď wschodniej granicy
działki drogowej nr ew. 65/4 w obrćbie 24 wieċ Natolin i wzdłuď wschodniej granicy
działki drogowej nr ew. 94 w obrćbie 4 - wieċ
Chrzanów Duďy – drogi wojewódzkiej nr 579;
3) od południa wzdłuď granicy działki drogowej
nr ew. 86 w obrćbie 4 - wieċ Chrzanów Duďy
oraz wzdłuď granicy działki nr ew. 14 do przecićcia z południową granicą działki drogowej
nr ew. 87 dalej wzdłuď południowej i zachodniej granicy dz. nr ew. 87 do przecićcia z północną granicą dz. nr ew. 208 w obrćbie 3 wieċ Chlebnia, nastćpnie we wsi Chlebnia po
południowej granicy działki drogowej nr ew.
20 do przecićcia z linią poprowadzoną prostopadle od przecićcia z granicą południową
dz. nr ew. 20 do przecićcia z północną granicą działki drogowej nr ew. 80, nastćpnie
wzdłuď północnej granicy działki drogowej
nr ew. 80 do pocićcia z granicą działki nr ew.
72/9;
4) od zachodu w obrćbie 3 - wieċ Chlebnia: po
granicy działki nr ew. 72/9, przez działkć, nr
ew. 72/4 i nastćpnie po granicy działki nr ew.
72/3 do przecićcia z północną granicą działki
nr ew. 72/3.
§ 2. Integralnymi czćċciami planu jest niniejsza uchwała oraz nastćpujące załączniki do
uchwały:
1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:2 000;
2) załącznik nr 2 - rozstrzygnićcie o sposobie
rozpatrzenia uwag do projektu planu;
3) załącznik nr 3 - rozstrzygnićcie o sposobie
realizacji zapisanych w planie miejscowym
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania.
§ 3.1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w niniejszej uchwale do terenu objćtego planem.
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2. Nastćpujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami
planu:

8)

szczególne warunki zagospodarowania
terenów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

1) granica obszaru objćtego planem;

9)

zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej;

2) linie rozgraniczające tereny o róďnym przeznaczeniu lub róďnych zasadach zagospodarowania;
3) zwymiarowane wzajemne odległoċci elementów zagospodarowania;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) przeznaczenie terenów oznaczone symbolem
literowym i numerem;
6) pojedyncze drzewa i kapliczki do zachowania.
3. Wskazuje sić oznaczone na rysunku planu
elementy informacyjne planu okreċlone na podstawie przepisów odrćbnych:
1) oznaczenie strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologiczne;
2) oznaczenie pasów technologicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych;

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uďytkowania terenów;
11) stawki procentowe, na podstawie których
ustala sić opłatć, o której mowa w art. 36
ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003r.
2. Nie okreċla sić zasad ochrony dóbr kultury
współczesnej, wymagaĉ wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
terenów górniczych, a takďe obszarów
szczególnego zagroďenia powodzią oraz
obszarów osuwania sić mas ziemnych.
§ 5. Ilekroć w planie uďywa sić okreċleĉ takich
jak:
1)

„dach symetryczny”- naleďy przez to rozumieć dach o jednakowym kącie nachylenia
bez przesunićć połaci w pionie i poziomie;

2)

„działka budowlana" - naleďy przez to rozumieć pojćcie zgodne z definicją okreċloną
w ustawie;

3)

„działka inwestycyjna” – naleďy przez to
rozumieć działkć budowlaną, zespół działek,
lub czćċć działki przewidzianej do wydzielenia, na których realizuje sić inwestycjć objćtą jednym, ewentualnie etapowym pozwoleniem na budowć i granicami projektu jego zagospodarowania - w rozumieniu przepisów odrćbnych;

4)

„kwalifikacja terenów w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w ċrodowisku”
– naleďy przez to rozumieć zróďnicowany
poziom hałasu dla róďnych rodzajów terenów w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Ochrony Ċrodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w ċrodowisku;

5)

„linia rozgraniczająca”- naleďy przez to rozumieć obowiązującą linić rozgraniczającą
tereny o róďnym przeznaczeniu i róďnych
zasadach zagospodarowania, której przebieg okreċlony na rysunku planu ma charakter wiąďący;

6)

„maksymalna powierzchnia zabudowy” naleďy przez to rozumieć obszar wyznaczony przez rzut pionowy skrajnego obrysu
wszystkich budynków na działce budowlanej w stanie wykoĉczonym na płaszczyznć

3) oznaczenie zasićgu potencjalnego oddziaływania komunikacji kołowej;
4) oznaczenie odległoċci podstawowej od gazociągu ċredniego ciċnienia;
5) oznaczenie terenów zmeliorowanych.
4. Oznaczenia graficzne na rysunku planu
niewymienione w ust. 2 i 3 mają charakter informacyjny.
§ 4.1. W planie okreċla sić:
1)

przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o róďnym przeznaczeniu lub
róďnych zasadach zagospodarowania;

2)

zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3)

zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4)

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków;

5)

parametry i wskačniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

6)

granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrćbnych przepisów;

7)

szczegółowe zasady i warunki scalania i
podziału nieruchomoċci objćtych planem
miejscowym;
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poziomą przyjmując za podstawć obrys
parteru lub obrys ċcian fundamentowych w
przypadku gdy jest on wićkszy; przy czym
do powierzchni zabudowy wlicza sić powierzchnić przeċwitów, przejċć i przejazdów
(bramy), powierzchnić ganków i werand; do
powierzchni zabudowy nie wlicza sić schodów na gruncie, powierzchni budynków lub
ich czćċci znajdujących sić pod powierzchnią terenu, studzienek lub okienek piwnicznych, daszków, okapów dachowych, nadwieszonych czćċci budynków, ċcieďek,
utwardzonych podjazdów, miejsc parkingowych, miejsc na ċmietniki; wyraďoną jako
procentowy udział powierzchni zabudowy
w powierzchni terenu działki budowlanej
lub inwestycyjnej;
7)

„maksymalny wskačnik intensywnoċci zabudowy” – naleďy przez to rozumieć maksymalną wartoċć liczbową, wyraďającą stosunek sumy powierzchni całkowitej w obrysie zewnćtrznym wszystkich kondygnacji
nadziemnych budynków zlokalizowanych
na działce budowlanej lub inwestycyjnej albo na terenie do powierzchni tej działki albo
terenu;

8)

„maksymalna wysokoċć zabudowy” - naleďy przez to rozumieć nieprzekraczalny wymiar pionowy budynku mierzony od poziomu terenu przy najniďej połoďonym wejċciu do budynku lub jego czćċci, znajdującym sić na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyďej połoďonego stropu, łącznie z gruboċcią
izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej,
bez uwzglćdniania wyniesionych ponad tć
płaszczyznć maszynowni dčwigów i innych
pomieszczeĉ technicznych, bądč do najwyďej połoďonego punktu stropodachu lub
konstrukcji przekrycia budynku znajdującego sić bezpoċrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi. Ustalenie
maksymalnej wysokoċci zabudowy nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu
łącznoċci publicznej, jeďeli taka inwestycja
jest zgodna z przepisami odrćbnymi;

9)

„nadbudowa” - naleďy przez to rozumieć
rodzaj budowy, w wyniku której powstaje
nowa czćċć istniejącego juď obiektu budowlanego i zwićkszają sić jego parametry takie
jak wysokoċć, powierzchnia uďytkowa czy
kubatura ale nie zwićksza sić powierzchnia
zabudowy obiektu;

10) „niepubliczna droga wewnćtrzna” – naleďy
przez to rozumieć wydzieloną z terenu
działkć, która na zasadach okreċlonych w
przepisach odrćbnych, pełni funkcjć drogi
dla pozostałych działek do niej przylegają-
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cych i zapewnia dostćp działek budowlanych do drogi publicznej;

11) "nieprzekraczalne linia zabudowy” - naleďy
przez to rozumieć linić, której nie moďe
przekroczyć ďadna z czćċci budowanego lub
rozbudowywanego obiektu, o ile ustalenia
planu nie stanowią inaczej;
12) „noċnik reklamowy” - naleďy przez to rozumieć wszelkie znaki, napisy i wyobraďenia
pozwalające powiązać ich znaczenia z okreċloną firmą, przedsićbiorstwem lub inną
formą przeprowadzonej działalnoċci gospodarczej jak równieď produktami, wyrobami i usługami;
13) „odległoċć podstawowa lub strefa kontrolowana” – naleďy przez to rozumieć obszar
po obu stronach gazociągu, w którym obowiązują ograniczenia dla lokalizacji obiektów, zadrzewieĉ i działalnoċci mogącej
mieć negatywny wpływ na trwałoċć i prawidłową eksploatacjć gazociągu, którego
wymiary są okreċlone w przepisach odrćbnych: w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 30 lipca 2001r. (Dz.U. Nr 97) dla gazociągów wybudowanych po 12 grudnia
2001r. (jako strefy kontrolowane) oraz w
rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu
z dnia 14 listopada 1995r. (Dz.U. Nr 139) dla
gazociągów
wybudowanych
przed
12 grudnia 2001r. (jako odległoċci podstawowe);
14) „paliwa ekologiczne” – naleďy przez to rozumieć paliwa, które nie powodują zanieczyszczenia ċrodowiska, a ich zasoby odnawiają sić we wzglćdnie krótkim czasie,
czyli naleďą do odnawialnych čródeł energii;
15) „parking zielony” - naleďy przez to rozumieć
teren zieleni urządzonej, przystosowany do
krótkookresowego postoju samochodów w
sposób umoďliwiający umocnienie podłoďa
trawiastego (wzmocnienia płytami aďurowymi w szczególnoċci z tworzyw sztucznych, betonu) lub ułatwiający jego rekultywacjć. Nie stanowi on powierzchni utwardzonej;
16) „pas technologiczny napowietrznej linii
elektroenergetycznej” - naleďy przez to rozumieć napowietrzną linić elektroenergetyczną wraz ze strefą techniczną i ochronną,
w którym obowiązują ograniczenia dla lokalizacji obiektów i zadrzewieĉ według wymagaĉ przepisów odrćbnych;
17) „powierzchnia biologicznie czynna”- naleďy
przez to rozumieć czćċć działki budowlanej
lub inwestycyjnej, na gruncie rodzimym,
która pozostaje niezabudowana i nieutwar-
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dzona, pokryta trwałą roċlinnoċcią. Typową
powierzchnią biologicznie czynną są tereny
zieleni towarzyszącej zabudowie, w tym zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki, powierzchniowe zbiorniki wodne, a takďe parkingi zielone; wyraďoną jako procentowy
udział w powierzchni terenu działki budowlanej lub inwestycyjnej;
18) „powierzchnia uďytkowa liczona dla potrzeb
okreċlenia liczby miejsc do parkowania” naleďy przez to rozumieć powierzchnie pomieszczeĉ, na wszystkich kondygnacjach,
słuďących do zaspokojenia potrzeb związanych bezpoċrednio z przeznaczeniem całego budynku lub jego czćċci;
19) „przepisy odrćbne” – naleďy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi poza ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
20) „przeznaczenie podstawowe” - naleďy przez
to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie przewaďające na danym terenie, przy
czym powierzchnia uďytkowa obiektów o
przeznaczeniu podstawowym nie moďe być
mniejsza niď 60% powierzchni uďytkowej
wszystkich obiektów na obszarze działki
budowlanej lub inwestycyjnej - z wyłączeniem garaďy podziemnych i powierzchni
pomocniczych, a w przypadku terenów niezabudowanych powierzchnia wskazana pod
to przeznaczenie nie moďe być mniejsza niď
60% ogólnej działki budowlanej;
21) „przeznaczenie dopuszczalne” – naleďy
przez to rozumieć przeznaczenie inne niď
podstawowe, dopuszczone na warunkach
okreċlonych planem, przy czym powierzchnia uďytkowa obiektów o przeznaczeniu dopuszczalnym nie moďe być wićksza niď 30%
powierzchni uďytkowej wszystkich obiektów
na obszarze działki budowlanej lub inwestycyjnej - z wyłączeniem garaďy podziemnych i powierzchni pomocniczych, a w
przypadku terenów niezabudowanych powierzchnia wskazana pod to przeznaczenie
nie moďe być mniejsza niď 60% ogólnej
działki budowlanej;
22) „rozbudowa” - naleďy przez to rozumieć
rodzaj budowy, w wyniku której powstaje
nowa czćċć istniejącego juď obiektu budowlanego i zwićkszają sić jego parametry takie
jak wysokoċć, powierzchnia uďytkowa czy
kubatura, a w szczególnoċci zwićksza sić
jego powierzchnia zabudowy;
23) „sićgacz” - naleďy przez to rozumieć wysunićtą czćċć działki o minimalnej szerokoċci
8m i maksymalnej długoċci 60m, przez któ-
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rą odbywa sić dostćp z działki budowlanej
do drogi publicznej;

24) „stawki procentowe, na podstawie których
ustala sić opłatć, za wzrost wartoċci nieruchomoċci” – naleďy przez to rozumieć okreċloną w stosunku procentowym opłatć
ustaloną w planie na podstawie art. 36
ust. 4 ustawy, która, moďe być spowodowana ustaleniem niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego;
25) „teren” - naleďy przez to rozumieć wydzielony liniami rozgraniczającymi fragment
obszaru objćtego planem, o okreċlonym w
planie przeznaczeniu lub okreċlonych zasadach zagospodarowania, oznaczony odpowiednim symbolem literowym i numerem;
26) „uciąďliwoċci”- naleďy przez to rozumieć
zjawiska o negatywnym wpływie na warunki ďycia mieszkaĉców, stan ċrodowiska
przyrodniczego, w tym m.in.: zanieczyszczenia powietrza, ziemi i gleby, hałas, emisji pól elektromagnetycznych;
27) „układ dachu” - naleďy przez to rozumieć
ustalony przebieg najdłuďszego odcinka kalenicy dachu dwuspadowego lub wielospadowego od strony linii zabudowy, drogi;
28) „usługi nieuciąďliwe” - naleďy przez to rozumieć wszelką działalnoċć, której obszar
oddziaływania obiektu w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego ograniczony
jest do terenu do, którego prowadzący działalnoċć posiada prawo dysponowania nieruchomoċcią, nie są przedsićwzićciami
mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na
ċrodowisko w rozumieniu przepisów odrćbnych z wyjątkiem inwestycji celu publicznego infrastrukturalnych i komunikacyjnych niezbćdnych dla prawidłowego
funkcjonowania gminnych i ponad lokalnych systemów inďynieryjnych;
29) „usługi towarzyszące zabudowie mieszkaniowej” – naleďy przez to rozumieć usługi z
wykorzystaniem urządzeĉ słuďących działalnoċci, której celem jest zaspokajanie
podstawowych potrzeb ludnoċci, a które
nie wytwarzają dóbr materialnych bezpoċrednimi metodami przemysłowymi, a w
szczególnoċci: usługi handlu detalicznego,
działalnoċci biurowej, oċwiaty, odnowy biologicznej i ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i rekreacji, kultury, projektowania i pracy twórczej, usługi gastronomii,
drobne usługi rzemieċlnicze takie jak usługi
fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze oraz
drobne usługi naprawcze sprzćtu codziennego uďytku;
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30) „ustawa” - naleďy przez to rozumieć ustawć
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
31) „urządzenia infrastruktury technicznej” naleďy przez to rozumieć wybudowane pod
ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewody
lub urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne;
32) „wymiana zabudowy” – naleďy przez to
rozumieć rozbiórkć istniejącego budynku,
obiektu budowlanego i budowć w jego
miejsce nowego budynku, obiektu budowlanego;
33) „wysokoċć ċciany elewacji” – naleďy przez
to rozumieć wysokoċć ċciany budynku w tej
elewacji liczoną od ċredniego poziomu terenu przy elewacji frontowej do górnej
krawćdzi gzymsu, attyki lub dolnej krawćdzi
połaci dachowej, nie wlicza sić w nie zbieďnych zwieĉczeĉ ċcian szczytowych oraz
ċcian lukarn, facjatek, tympanonów i innych
tym podobnych elementów budynków, jeċli
ich szerokoċć jest mniejsza niď 20% szerokoċci elewacji.
Rozdział 2
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem
§ 6.1. Okreċla sić nastćpujące rodzaje przeznaczenia terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi oznaczonych na rysunku planu
symbolem literowym przeznaczenia terenu i
numerem:

Poz. 6035

10) tereny dróg wewnćtrznych oznaczone symbolem KDW.
2. Okreċlone w planie przeznaczenia terenów
wskazują podstawowy, ustalony w planie sposób ich uďytkowania.
3. Dla terenów objćtych ustaleniami planu
dopuszcza sić wprowadzenie przeznaczenia
dopuszczalnego, które nie powoduje zmiany
charakteru zagospodarowania tych terenów
oraz warunków ochrony ċrodowiska przyrodniczego i kulturowego w ich obrćbie. Zasady
wprowadzania przeznaczenia dopuszczalnego
zawierają przepisy ustalenia szczegółowe dla
terenów.
4. Przebieg linii rozgraniczających dla celów
opracowaĉ geodezyjnych naleďy okreċlać poprzez odczyt osi odpowiednich linii na rysunku
planu miejscowego.
§ 7. Ustala sić zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji poprzez:
1) okreċlenie podstawowego układu drogowego słuďącego powiązaniom zewnćtrznym i
wewnćtrznym obszaru objćtego planem, który tworzą nastćpujące drogi publiczne:
a) droga klasy głównej – 1KDG – „zachodnia
obwodnica” – planowana droga wojewódzka,
b) droga zbiorcza 9KDZ – fragment istniejącej drogi wojewódzkiej (nr 579),
c) drogi zbiorcze 10KDZ i 11KDZ – istniejące
drogi gminne;

1)

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oznaczone symbolem
MN/U;

2)

tereny zabudowy
symbolem U;

3)

tereny zabudowy produkcyjnej, składów,
magazynów i usług oznaczone symbolem P;

3) ustalenie, ďe drogi 9KDZ, 10KDZ i 11KDZ obsługują tereny przyległe poprzez wyznaczone
skrzyďowania oraz zjazdy sytuowane na warunkach okreċlonych w przepisach odrćbnych dla dróg tej klasy;

4)

teren zabudowy obsługi komunikacji oznaczony symbolem KS;

4) ustalenie, ďe układ obsługujący tereny w obszarze planu, tworzą:

5)

teren infrastruktury technicznej – urządzeĉ
elektroenergetycznych oznaczony symbolem E;

6)

teren publicznej drogi klasy głównej oznaczony symbolem KDG;

7)

tereny publicznych dróg klasy zbiorczej
oznaczone symbolem KDZ;

8)

tereny publicznych dróg klasy lokalnej
oznaczone symbolem KDL;

a) drogi publiczne klasy zbiorczej: 9KDZ
(droga wojewódzka), 10KDZ i 11KDZ (drogi gminne) wyprowadzające ruch na drogć KDG lub słuďące bezpoċrednio obsłudze przyległych terenów zabudowy, poprzez zjazdy i włączenia dróg wewnćtrznych z uwzglćdnieniem wymagaĉ bezpieczeĉstwa uďytkowania dróg publicznych,
okreċlonych w przepisach odrćbnych,

9)

usługowej

oznaczone

tereny publicznych dróg klasy dojazdowej
oznaczone symbolem KDD;

2) ustalenie, ďe droga 1KDG, obsługuje tereny
przyległe wyłącznie poprzez wyznaczone
skrzyďowania;

b) drogi publiczne klasy lokalnej: 3 KDL
(droga gminna), 22KDL (droga gminna),
27 KDL (droga powiatowa nr 1508W);
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28KDL (droga gminna nr 150211W),
29KDL (droga gminna), 33 KDL (droga
powiatowa nr 1508W),
c) drogi publiczne klasy dojazdowej: 23 KDD
(droga gminna), 25KDD (droga gminna
150214W), 37 KDD (droga powiatowa1508W);
5) ustalenie, ďe działki posiadające dostćp do
dwóch dróg publicznych bćdą obsługiwane z
drogi o niďszej klasie;
6) dopuszczenie dostćpu do działek budowlanych poprzez drogi wewnćtrzne 6aKDW i
31KDW, poprzez niepubliczne drogi wewnćtrzne lub sićgacze.
§ 8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej w obszarze objćtym planem ustala sić:
1) w zakresie zasad uzbrojenia terenu ustala sić:
a) rezerwy terenu dla urządzeĉ infrastruktury
technicznej na terenach połoďonych w liniach rozgraniczających dróg, w miejscach o uregulowanym stanie prawnym
dostćpnych dla właċciwych gestorów infrastruktury,
b) dopuszczenie prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez tereny przeznaczone na inne cele w przypadku braku
moďliwoċci prowadzenia jak w pkt 1 lit. a,
c) dopuszczenie realizacji kanałów zbiorczych dla sieci infrastruktury technicznej,
d) dopuszczenie rozbudowy i przebudowy
istniejących oraz budowć nowych urządzeĉ infrastruktury technicznej, bez ograniczenia moďliwoċci rozbudowy istniejących sieci infrastruktury technicznej w celu dostosowania ich do rozwiązaĉ lokalizacyjnych lub technicznych przyjćtych
przez gestorów infrastruktury w celu obsługi terenów zgodnie z ich przeznaczeniem i parametrami zabudowy ustalonymi
w planie;
2) w zakresie zaopatrzenia w wodć, ustala sić:

Poz. 6035

3) w zakresie odprowadzenia ċcieków bytowo –
komunalnych i przemysłowych ustala sić:
a) docelowe podłączenie do zbiorczej sieci
kanalizacji rozdzielczej z odprowadzeniem
do oczyszczalni ċcieków, połoďonej poza
obszarem planu,
b) dopuszczenie odprowadzenia ċcieków bytowo - komunalnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych i wywóz do punktu zlewnego przy oczyszczalni ċcieków do
czasu realizacji sieci kanalizacji,
c) nakaz podczyszczania w urządzeniach zlokalizowanych na działkach inwestycyjnych, ċcieków technologicznych (przemysłowych) nie spełniających wymogów
umoďliwiających ich zrzut do sieci kanalizacji,
d) dopuszczenie zastosowania innych rozwiązaĉ niď grawitacyjny zrzut ċcieków w
tym sytuowanie lokalnych urządzeĉ
zbiornikowo - tłocznych (przepompowni)
bez zmiany niniejszego planu;
4) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i
roztopowych ustala sić:
a) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni
utwardzonych
komunikacji
(drogi 1KDG, 9KDZ) według dokumentacji
odpowiednio uzgodnionej z właċciwym
zarządem melioracji i urządzeĉ wodnych,
b) nakaz docelowego odprowadzania wód
opadowych do sieci kanalizacji wód opadowych: z terenów dróg publicznych, z
parkingów o trwałej nawierzchni, z terenów usług,
c) do czasu skanalizowania terenu dopuszczenie odwodnienia dróg wymienionych
w pkt 4 lit. b poprzez spływ powierzchniowy i urządzenia infiltracyjne: rowy infiltracyjne, rowy retencyjno - infiltracyjne,
drenaď lub studnie chłonne deszczowe, po
uprzednim oczyszczeniu zgodnie z warunkami okreċlonymi w przepisach odrćbnych w przypadku takiej koniecznoċci,

a) zaopatrzenie w wodć obszaru objćtego
planem za poċrednictwem sieci powiązanych z gminnym systemem wodociągowym,

d) zakaz odprowadzania wód opadowych,
wód drenaďowych i odwodnieniowych do
sieci kanalizacji komunalnej oraz na jezdnie dróg,

b) dopuszczenie zastosowanie studni jako
dodatkowych ujćć wody pod warunkiem
zachowania oddzielnych instalacji po realizacji wodociągu gminnego;

e) nakaz wyposaďenia (na własnych wylotach) zrzutu wód opadowych w urządzenia
podczyszczające w zakresie wymaganym
przepisami odrćbnymi,
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f) nakaz zagospodarowania wód opadowych
na terenie działki budowlanej lub inwestycyjnej: w postaci zbiorników retencyjno odparowywalnych lub z wykorzystaniem
otwartych rowów melioracyjnych dopuszczając ich przysunićcie do linii rozgraniczających dróg i przekrycie w przypadku
skrzyďowania z drogami (według dokumentacji odpowiednio uzgodnionej z właċciwym zarządem melioracji i urządzeĉ
wodnych),
g) dopuszczenie odprowadzenia wód opadowych na teren działki budowlanej lub
inwestycyjnej wyłącznie na działkach z zabudową mieszkaniową w przypadku wystćpowania odpowiednio chłonnej powierzchni;
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6) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sić:
a) zasilanie w gaz ziemny siecią rozbiorczą z
istniejącej i rozbudowywanej sieci gazowej zgodnie z warunkami technicznymi
okreċlonymi przez operatora sieci,
b) zachowanie wokół gazociągów odpowiednich stref kontrolowanych odległoċci
podstawowych (linia ċrodkowa strefy pokrywa sić z osią gazociągu) z zakazem lokalizowania budynków i sadzenia drzew,
c) oznacza sić na rysunku planu gazociąg
ċredniego ciċnienia Ø 250mm Mory –
Piotrków Trybunalski wraz ze strefą bezpieczeĉstwa (odległoċci podstawowe po
4m od osi gazociągu w obie strony):
-

w strefie bezpieczeĉstwa utworzonej
dla eksploatowanego gazociągu nie naleďy realizować budynków, urządzać
stałych składów i magazynów, sadzić
drzew oraz podejmować działalnoċci
mogącej zagrozić trwałoċci gazociągu
podczas jego eksploatacji,

-

w strefie bezpieczeĉstwa dopuszcza sić
urządzanie parkingów,

5) w zakresie zaopatrzenia w energić elektryczną ustala sić:
a) zasilanie w energić elektryczną z istniejącej lub wybudowanej odpowiedniej infrastruktury energetycznej, z istniejącej RPZ
zlokalizowanej poza obszarem planu, lub z
RPZ zlokalizowanej na terenie 5E dla
wszystkich potencjalnych odbiorców, w
szczególnoċci: do oċwietlenia, zasilania
sprzćtu domowego i innych urządzeĉ,
ogrzewania pomieszczeĉ, klimatyzacji,
według szczegółowych warunków przyłączenia okreċlonych w przepisach odrćbnych,
b) przyłączenie obiektów na warunkach i
według zasad okreċlonych w przepisach
prawa energetycznego,
c) budowć sieci oċwietlenia zewnćtrznego w
sposób zapewniający zachowanie wymaganych parametrów oċwietleniowych dla
dróg publicznych,
d) dopuszczenie prowadzenia elektroenergetycznych napowietrznych linii SN i nn po
wspólnych trasach i słupach,
e) dopuszczenie prowadzenia elektroenergetycznych napowietrznych linii SN i nn po
wspólnych trasach i słupach,
f) lokalizowanie stacji transformatorowych
15/0,4kV w liniach rozgraniczających dróg
lub na działkach budowlanych z warunkiem zapewnienia dostćpnoċci do drogi
publicznej lub wewnćtrznej. Lokalizacja
nowych stacji nie bćdzie wymagała zmian
niniejszego planu,
g) dopuszczenie stosowania alternatywnych
čródeł energii elektrycznej, w szczególnoċci: generatorów prądu, urządzeĉ kogeneracji;

d) dopuszczenie stosowania indywidualnych
zbiorników gazowych dla celów bytowych
i gospodarczych,
e) zasilanie w gaz według parametrów technicznych okreċlonych przez operatora sieci, a w szczególnoċci: zachowanie minimalnych zbliďeĉ ogrodzeĉ do gazociągów
ċredniego ciċnienia (do 0,5m), lokowanie
otwieranych na zewnątrz szafek gazowych
w linii ogrodzeĉ lub w miejscu uzgodnionym z operatorem sieci;
7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala sić:
a) ogrzewanie budynków z indywidualnych
čródeł wykorzystujących w szczególnoċci:
paliwa gazowe, energić elektryczną, olej
opałowy lub paliwa ekologiczne w tym
stałe, których stosowanie jest zgodne z
przepisami Prawa ochrony ċrodowiska,
b) dopuszcza sić ogrzewanie z kominków
wyłącznie jako dodatkowego čródło
ogrzewania obiektów,
c) dopuszcza sić zaopatrzenie w ciepło ze
čródeł kogeneracyjnych;
8) w zakresie dostćpu do sieci telekomunikacyjnych ustala sić:
a) dopuszczenie budowy i rozbudowy sieci i
urządzeĉ telekomunikacyjnych,
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b) dopuszczenie zmiany przebiegu sieci w
ramach opracowania projektów budowlanych,

2)

b) ustala sić budynki usług, budynki gospodarcze i garaďe w skali i formie architektonicznej zharmonizowanej z budynkiem mieszkalnym,

9) w zakresie zbiórki, magazynowania i usuwania odpadów stałych ustala sić:
a) nakaz usuwania odpadów do miejsc selektywnego składowania odpadów lub z
uďyciem innych rozwiązaĉ w ramach
gminnego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi,

c) dopuszcza sić w zachowanej zabudowie
zagrodowej wznoszenie odpowiadających wielkoċcią i charakterem prowadzonej produkcji rolniczej, budynków
gospodarczych, wymianć istniejących
lub ich rozbudowć, przebudowć, nadbudowć,

b) nakaz zapewnienia na działkach budowlanych lub inwestycyjnych miejsc i urządzeĉ
umoďliwiające segregacjć odpadów, w
szczególnoċci: odpadów mieszanych przeznaczonych na składowisko, surowców
wtórnych, odpadów organicznych przeznaczonych do kompostowania, odpadów
niebezpiecznych,

d) pod warunkiem stosowania okreċlonych
w planie parametrów i wskačników
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu zachowuje sić istniejącą zabudowć dopuszczając jej wymianć, przebudowć, nadbudowć, rozbudowć, dostosowanie do obowiązujących
wymogów technicznych oraz wprowadzanie urządzeĉ technicznych polepszających warunki uďytkowania budynków,
zmianć kolorystyki elewacji oraz zmiany
konstrukcji i pokrycia dachów;

c) dopuszczenie wyposaďenia kilku nieruchomoċci, we wspólne urządzenia do czasowej selektywnej zbiórki odpadów,

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe dla terenów
§ 9. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i usługowej oznaczonych na
rysunku planu: 7MN/U, 15MN/U, 18MN/U,
20MN/U, 21MN/U, 24MN/U, 32MN/U, 35MN/U
ustala sić:
1)

przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa
(usługi towarzyszące zabudowie mieszkaniowej) oraz usługi nieuciąďliwe wbudowane lub w budynkach wolno stojących (w tym handel hurtowy) z niezbćdnymi do funkcjonowania urządzeniami
budowlanymi, garaďami, budynkami gospodarczymi, zielenią,
b) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia
infrastruktury technicznej dla potrzeb
działki lub potrzeb ponadlokalnych
(w tym planowana napowietrzna linia
elektroenergetyczna 110kV), zachowana
zabudowa zagrodowa;

zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) ustala sić zabudowć mieszkaniową w
formie budynków wolno stojących lub w
zabudowie bličniaczej,

c) dopuszczenie lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łącznoċci publicznej, jeďeli taka inwestycja jest zgodna
z przepisami odrćbnym;

d) nakaz utylizacji niebezpiecznych odpadów
powstałych w wyniku prowadzonej działalnoċci usługowej lub produkcyjnej przez
specjalistyczne jednostki działające zgodnie z przepisami odrćbnymi.
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3)

zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) ustala sić minimalną powierzchnić biologicznie czynną, co najmniej 50% powierzchni działki budowlanej lub inwestycyjnej,
b) nakazuje sić zachowanie wskazanych na
rysunku planu pojedynczych drzew,
c) nakazuje sić zaopatrzenie w energić
cieplną poprzez zasilanie w sposób okreċlony w § 8 pkt 7,
d) nakazuje sić ochronć funkcji mieszkaniowej przed ponadnormatywnym oddziaływaniem komunikacji kołowej i
okreċla sić zasićg potencjalnego oddziaływania komunikacji kołowej (przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu
w ċrodowisku) w odległoċci 80m od osi
drogi 1KDG. Dotyczy terenów 24 MN/U i
35 MN/U. W obszarze tym nakazuje sić
dotrzymanie dopuszczalnego poziomu
hałasu wewnątrz pomieszczeĉ. W celu
ochrony ċrodowiska przed hałasem ustala sić zasadć ograniczania emisji hałasu,
poprzez zabezpieczenia techniczne lub
odpowiedni dobór technologii i urządzeĉ,
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e) od pozostałych dróg: zbiorczych KDZ, lokalnych KDL, dojazdowych KDD, wewnćtrznych oraz niepublicznych dróg
wewnćtrznych – okreċla sić zasićg potencjalnego oddziaływania komunikacji
kołowej pomićdzy skrajną krawćdzią
jezdni, a ustaloną w planie nieprzekraczalną linią zabudowy,
f) przyjmuje sić kwalifikacjć terenów MN/U
w zakresie dopuszczalnych poziomów
hałasu w ċrodowisku jako tereny mieszkaniowo – usługowe,
g) ustala sić zachowanie i ochronć kapliczki
przydroďnej (dotyczy dz. nr ew. 58 na terenie 15MN/U) wraz z towarzyszącym
drzewostanem, dopuszczając przesunićcie w przypadku przebudowy drogi
9KDZ. Ustala sić wydzielenie przy kapliczce placu o minimalnych wymiarach
1,5m x 1,5m;
4)

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków: nie okreċla sić ze wzglćdu na
brak wystćpowania przedmiotu tych ustaleĉ;

5)

parametry i wskačniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) zakazuje sić budowy wićcej niď jednego
budynku mieszkalnego wolnostojącego
lub jednego budynku mieszkalnego w
zabudowie bličniaczej w obrćbie jednej
działki budowlanej lub inwestycyjnej,
b) od strony dróg nakazuje sić uwzglćdnianie nieprzekraczalnych linii zabudowy
zgodnie z rysunkiem planu dopuszczając
wysunićcie do 1m poza nieprzekraczalne
linie zabudowy: parterowych portierni
lub ganków o powierzchni zabudowy do
4m2; zadaszeĉ nad wejċciami lub wjazdami do garaďy, wykuszy, witryn, balkonów, elementów małej architektury oraz
urządzeĉ infrastruktury technicznej,
c) dopuszcza sić zachowanie istniejących
budynków z prawem nadbudowy, remontu, przebudowy bez powićkszania
powierzchni zabudowy tej czćċci budynku, która znajduje sić poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. W przypadku wymiany naleďy uwzglćdniać nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) zakazuje sić lokalizowania budynków w
odległoċci mniejszej niď 6m od granicy
działek pełniących funkcje niepublicznych dróg wewnćtrznych lub mniejszej
niď 4m od granicy sićgacza,
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e) dopuszcza sić sytuowanie zabudowy ze
ċcianą bez otworów bezpoċrednio przy
granicy działki budowlanej lub w odległoċci 1,5m od granicy,
f) ustala sić maksymalną powierzchnić zabudowy – 40%,
g) ustala sić maksymalny wskačnik intensywnoċci zabudowy – 1,2,
h) w budynkach mieszkalnych nakazuje sić
stosowanie dachów o symetrycznym
układzie połaci głównych, dwuspadowych lub wielospadowych, o nachyleniu
połaci od 10o do 42o (90%),
i) dopuszcza sić dachy o nachyleniu połaci
do 10o dla pozostałych budynków,
j) dopuszcza sić montaď lukarn i okien połaciowych na dachach budynków rozbudowywanych i budowanych,
k) ustala sić maksymalną wysokoċć zabudowy mieszkaniowej i usługowej, do
2 kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem realizacji trzeciej w bryle dachu,
ale nie wićcej niď 12m oraz maksymalną
wysokoċć elewacji na nie wićcej niď 8m,
l) ustala sić maksymalną wysokoċć wolno
stojących budynków gospodarczych lub
garaďy na nie wićcej niď 6,5m,
m) nakazuje sić kolor elewacji w barwach
pastelowych i szaroċciach, a dachy - od
brązu poprzez czerwieĉ do szaroċci,
n) dopuszcza sić umieszczanie noċników
reklamowych w obrćbie działki budowlanej lub inwestycyjnej, pod warunkiem:
-

realizacji (naċciennej) łącznej powierzchni reklamowej nieprzekraczającej 4m2,

-

umieszczania noċników reklamowych
maksymalnie do wysokoċci pierwszej
kondygnacji budynków, nie wyďej niď
dolna krawćdč połaci dachowej,

-

budowy na działce budowlanej, jednego wolno stojącego noċnika reklamowego, o maksymalnej powierzchni
4m2 i maksymalnej wysokoċci 4m,

o) dopuszcza sić grodzenie działek budowlanych z zachowaniem nastćpujących
warunków:
-

ustala sić ogrodzenia od strony terenów przeznaczonych pod drogi publiczne oraz drogi wewnćtrzne sytuowane w liniach rozgraniczających
tych dróg z dopuszczeniem wycofania
w przypadku koniecznoċci ominićcia
istniejących drzew i urządzeĉ infrastruktury technicznej,
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-

dopuszcza sić miejscowe wycofania
ogrodzeĉ w głąb działek nie głćbiej
niď 1,5m w miejscach sytuowania
bram wjazdowych i furtek,

-

ustala sić ogrodzenia o max wysokoċci 1,8m nad poziom terenu (z wyjątkiem bram i furtek); aďurowe, co najmniej w 50%; z cokołem pełnym max
do wysokoċci 0,6m nad poziom terenu,

-

wydzielonych na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych
pod warunkiem stosowania okreċlonych w planie parametrów i wskačników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

-

ustala sić zachowanie odpowiednich
ċcićć naroďników ogrodzeĉ (odpowiadające ċcićciom linii rozgraniczających),

-

-

dopuszcza sić stosowanie elementów
betonowych do budowy ogrodzeĉ
wyłącznie jako elementów słupów i
podmurówek,

-

zakazuje sić ogrodzeĉ pełnych i w
postaci aďurowego muru;

pod warunkiem, iď nowo wydzielona
działka budowlana, o powierzchni
nienormatywnej powstaje w wyniku
wydzielenia działki pod drogć publiczną lub układ drogowy (niepubliczne drogi wewnćtrzne w formie
ciągów pieszo - jezdnych), zgodnie z
liniami rozgraniczającymi okreċlonymi na rysunku planu (wynikowa
działka),

szczegółowe zasady i warunki scalania i
podziału nieruchomoċci objćtych planem
miejscowym:

c) dopuszcza sić wykorzystanie dla celów
budowlanych działek budowlanych o
powierzchni mniejszej niď okreċlone planem:

d) ustala sić nastćpujące zasady wydzielania działek niepublicznych dróg wewnćtrznych:
-

ustala sić niepubliczne drogi wewnćtrzne o minimalnej szerokoċci
8m,

-

zakazuje sić wyznaczania niepublicznych dróg wewnćtrznych po obu
stronach jednego rzćdu działek,

-

ustala sić dwustronne połączenia
niepublicznych dróg wewnćtrznych z
drogami publicznymi, a w przypadku
nieprzelotowego zakoĉczenia drogi
ustala sić wykonanie placu do zawracania samochodów, spełniającego
normy przepisów szczególnych w
oparciu o jego docelowe funkcje oraz
przyszłych uďytkowników, jednak nie
mniej niď 12,5 x 12,5m (dla dróg dłuďszych niď 60m),

-

dopuszcza sić stosowanie sićgaczy,

-

ustala sić skrzyďowania niepublicznych dróg wewnćtrznych z drogami
publicznymi, wewnćtrznymi oraz niepublicznymi pod kątem zbliďonym do
kąta prostego z odpowiednimi naroďnymi ċcićciami granic tych dróg,

a) ustala sić:
-

minimalną powierzchnić nowo wydzielanej działki budowlanej - 1200m2
na jeden budynek mieszkalny z jednym lokalem mieszkalnym,

-

minimalną szerokoċć frontu nowo
wydzielanej działki budowlanej - 20m,

-

kąt połoďenia granic działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego
w przedziale 85o - 95o na terenach
7MN/U, 15MN/U, 18MN/U, 20MN/U,
21MN/U, 24MN/U oraz w przedziale
85o - 95o lub 55o - 125o na terenach
32MN/U i 35MN/U,

-

zachowanie ustalonej minimalnej
powierzchni biologicznie czynnej,

-

zapewnienie obsługi komunikacyjnej
z przyległych dróg publicznych (w
tym za poċrednictwem niepublicznych dróg wewnćtrznych z wyjątkiem
drogi 1KDG,

b) dopuszcza sić wydzielanie działek budowlanych o powierzchni mniejszej niď
okreċlone planem wyłącznie dla potrzeb
lokalizacji urządzeĉ infrastruktury technicznej, jako poszerzenia dróg lub pod
niepubliczne drogi wewnćtrzne,

e) w przypadku wydzielania działek na terenach przyległych do:
-

drogi 33KDL ustala sić, aby układ
komunikacyjny obsługujący wydzielane działki sprowadzić do jednego
zjazdu na drogć 33KDL z jednej działki
budowlanej lub inwestycyjnej,
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drogi 29KDL ustala sić, aby układ
komunikacyjny obsługujący wydzielane działki sprowadzić do jednego
zjazdu na drogć 29KDL z jednej działki
budowlanej lub inwestycyjnej,

b) ustala sić obsługć bezpoċrednio z dróg
publicznych KDZ i KDL zakazując realizacji wićcej niď jednego zjazdu z działki budowlanej lub inwestycyjnej,
c) dla drugiego i nastćpnych rzćdów zabudowy: w terenie 24MN/U nakazuje sić
obsługć wyłącznie z drogi 23KDD, a w
terenie 32MN/U nakazuje sić obsługć
wyłącznie z drogi 29KDL i 31KDW,

szczególne warunki zagospodarowania
terenów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
a) zakazuje sić w ramach przeznaczenia
dopuszczalnego prowadzenia na terenach zabudowy, nastćpujących usług:
domów weselnych oraz innych obiektów
słuďących organizacji imprez masowych,
lokalizacji składowisk opału i odpadów,
złomowisk, handlu gazem płynnym dla
potrzeb motoryzacji, usług handlu o powierzchni sprzedaďy powyďej 500m2,
b) dopuszcza sić sytuowanie napowietrznej
linii elektroenergetycznej 110kV przy zachowaniu odpowiednich odległoċci od
istniejącej zabudowy mieszkaniowej (dotyczy terenu 24MN/U i 35MN/U), okreċla
sić pas technologiczny wzdłuď liniowych
obiektów elektroenergetycznych, który
dla napowietrznej linii 110kV wynosi po
19m od jej osi na stronć, a dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV
(dotyczy terenu 32MN/U) wynosi po 5m
od jej osi na stronć. Nakazuje sić zamianć na podziemne napowietrznej linii
elektroenergetycznej15KV w przypadku
pojawienia sić takich moďliwoċci technicznych
c) nakazuje sić odsunićcie zabudowy od
gazociągu ċredniego ciċnienia z zachowaniem odpowiednich odległoċci podstawowych (dotyczy terenu 7MN/U,
15MN/U, 18MN/U i 21MN/U),
d) na terenach zmeliorowanych, nakazuje
sić przed inwestowaniem, (w tym prowadzeniem inwestycji liniowych) likwidacjć lub przebudowć drenaďu rolniczego oraz dopuszcza sić likwidacjć lub
zmianć przebiegów rowów melioracyjnych,
e) realizacja piwnic wymaga przeprowadzenia badaĉ gruntowych i specjalistycznych rozwiązaĉ budowlanych dotyczących posadowienia budynku i jego
izolacji;

8)

zasady obsługi terenu w infrastrukturć
techniczną: odpowiednio zgodnie z § 8;

9)

zasady obsługi komunikacyjnej terenu:
a) ustala sić obsługć bezpoċrednio z przyległych dróg publicznych KDD,
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d) w zakresie rozbudowy i budowy wewnćtrznego układu komunikacji, ustala
sić zakaz tworzenia dojazdów do działek
budowlanych, poprzez wydzielenie odrćbnych nieruchomoċci gruntowych
(niepublicznych dróg wewnćtrznych)
wćďszych niď 8m,
e) ustala sić zakaz urządzania bezpoċrednich zjazdów na drogć 1KDG;
f) nakazuje sić urządzenie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na
działce budowlanej lub inwestycyjnej, w
iloċci, co najmniej: 2 miejsca parkingowe
na lokal mieszkalny wliczając w to miejsca w garaďu; dla usług 3 miejsca parkingowe na 100m2 powierzchni uďytkowej, ale nie mniej niď 4 miejsca parkingowe na sklep, 40 miejsc parkingowych
na 100 miejsc konsumenckich, dla hoteli
20 miejsc parkingowych na 100 łóďek;
10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uďytkowania terenów:
do czasu realizacji przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego, dopuszcza sić
zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania i uďytkowania terenu, w
tym zabudowy zagrodowej;
11) ustala sić wysokoċć stawki procentowej
słuďącej naliczaniu opłaty, o której mowa w
art. 36 ust. 4 ustawy: w wysokoċci: 5%.
§ 10. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i usługowej oznaczonego na
rysunku planu 26MN/U ustala sić:
1)

przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa
(usługi towarzyszące zabudowie mieszkaniowej) oraz usługi nieuciąďliwe: wbudowane lub w budynkach wolno stojących, z niezbćdnymi do funkcjonowania
urządzeniami budowlanymi, garaďami,
budynkami gospodarczymi, zielenią,
b) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia
infrastruktury technicznej dla potrzeb
działki lub potrzeb ponadlokalnych
(w tym planowana napowietrzna linia
elektroenergetyczna 110kV);
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zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) ustala sić zabudowć mieszkaniową w
formie budynku wolno stojącego lub
budynku w zabudowie bličniaczej,
b) ustala sić budynki usług, budynki gospodarcze i garaďe w skali i formie architektonicznej zharmonizowanej z budynkiem mieszkalnym,
c) pod warunkiem stosowania okreċlonych
w planie parametrów i wskačników
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu zachowuje sić istniejącą zabudowć dopuszczając jej wymianć, przebudowć, nadbudowć, rozbudowć, dostosowanie do obowiązujących
wymogów technicznych oraz wprowadzanie urządzeĉ technicznych polepszających warunki uďytkowania budynków,
zmianć kolorystyki elewacji oraz zmiany
konstrukcji i pokrycia dachów;

3)

zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) ustala sić minimalną powierzchnić biologicznie czynną, co najmniej 50% powierzchni działki budowlanej lub inwestycyjnej,
b) nakazuje sić zaopatrzenie w energić
cieplną poprzez zasilanie w sposób okreċlony w § 8 pkt 7,
c) nakazuje sić ochronć funkcji mieszkaniowej przed ponadnormatywnym oddziaływaniem komunikacji kołowej i
okreċla sić zasićg potencjalnego oddziaływania komunikacji kołowej (przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu
w ċrodowisku) w odległoċci 80m od osi
drogi 1KDG. W obszarze tym nakazuje
sić dotrzymanie dopuszczalnego poziomu hałasu wewnątrz pomieszczeĉ. W celu ochrony ċrodowiska przed hałasem
ustala sić zasadć ograniczania emisji hałasu, poprzez zabezpieczenia techniczne
lub odpowiedni dobór technologii i
urządzeĉ,
d) od pozostałych dróg: lokalnej 27KDL i
dojazdowej 25KDD – okreċla sić zasićg
potencjalnego oddziaływania komunikacji kołowej pomićdzy skrajną krawćdzią
jezdni, a ustaloną w planie linią zabudowy,
e) przyjmuje
sić
kwalifikacjć
terenu
26MN/U w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w ċrodowisku jako teren
mieszkaniowo – usługowy;
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4)

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków: nie okreċla sić ze wzglćdu na
brak wystćpowania przedmiotu tych ustaleĉ;

5)

parametry i wskačniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) zakazuje sić budowy wićcej niď jednego
budynku mieszkalnego wolno stojącego
lub jednego budynku mieszkalnego w
zabudowie bličniaczej w obrćbie działki
budowlanej lub inwestycyjnej,
b) od strony dróg nakazuje sić uwzglćdnianie nieprzekraczalnych linii zabudowy,
zgodnie z rysunkiem planu, dopuszczając wysunićcie do 1m poza nieprzekraczalne linie zabudowy: parterowych portierni; zadaszeĉ nad wejċciami lub wjazdami do garaďy, elementów małej architektury oraz urządzeĉ infrastruktury
technicznej,
c) dopuszcza sić zachowanie istniejących
budynków z prawem nadbudowy, przebudowy bez powićkszania powierzchni
zabudowy tej czćċci budynku, która
znajduje sić poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. W przypadku wymiany
naleďy uwzglćdniać nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) zakazuje sić lokalizowania budynków w
odległoċci mniejszej niď 6m od granicy
działki pełniącej funkcje niepublicznych
dróg wewnćtrznych lub nie mniejszej niď
4m od granicy sićgacza,
e) dopuszcza sić sytuowanie zabudowy ze
ċcianą bez otworów bezpoċrednio przy
granicy działki budowlanej lub w odległoċci 1,5m od granicy,
f) ustala sić maksymalną powierzchnić zabudowy – 40%,
g) ustala sić maksymalny wskačnik intensywnoċci zabudowy – 1,2,
h) nakazuje sić stosowanie w budynkach
mieszkalnych dachów o symetrycznym
układzie połaci głównych, dwuspadowych lub wielospadowych, o nachyleniu
połaci od 10o do 42o (90%),
i) dopuszcza sić dachy o nachyleniu połaci
do 10o dla pozostałych budynków,
j) dopuszcza sić montaď lukarn i okien połaciowych na dachach budynków rozbudowywanych i budowanych,
k) ustala sić maksymalną wysokoċć zabudowy mieszkaniowej i usługowej, do
2 kondygnacji nadziemnych z dopusz-
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czeniem realizacji trzeciej w bryle dachu,
ale nie wićcej niď 12m oraz maksymalną
wysokoċć elewacji na nie wićcej niď 8m,

6)

l) ustala sić maksymalną wysokoċć budynków gospodarczych lub garaďy na
nie wićcej niď 6,5m,

n) dopuszcza sić umieszczanie noċników
reklamowych w obrćbie działki budowlanej lub inwestycyjnej pod warunkiem:
realizacji (naċciennej) łącznej powierzchni reklamowej nieprzekraczającej 4m2,

-

umieszczania noċników reklamowych
maksymalnie, nie wyďej niď dolna
krawćdč połaci dachowej,

-

budowy na działce budowlanej jednego wolno stojącego noċnika reklamowego, o maksymalnej powierzchni
4m2 i maksymalnej wysokoċci 4m,

-

dopuszcza sić miejscowe wycofania
ogrodzeĉ w głąb działek nie głćbiej
niď 1,5m w miejscach sytuowania
bram wjazdowych i furtek,
ustala sić ogrodzenia o max wysokoċci 1,8m nad poziom terenu (z wyjątkiem bram i furtek); aďurowe, co najmniej w 50%; z cokołem pełnym max.
do wysokoċci 0,6m nad poziom terenu,

-

ustala sić zachowanie odpowiednich
ċcićć naroďników ogrodzeĉ (odpowiadające ċcićciom linii rozgraniczających),

-

dopuszcza sić stosowanie elementów
betonowych do budowy ogrodzeĉ
wyłącznie jako elementów słupów i
podmurówek,

-

zakazuje sić ogrodzeĉ pełnych i w
postaci aďurowego muru;

minimalną powierzchnić nowo wydzielanej działki budowlanej - 40m2
na jeden budynek mieszkalny z jednym lokalem mieszkalnym,

-

minimalną szerokoċć frontu nowo
wydzielanej działki budowlanej - 10m,

-

kąt połoďenia granic działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego
w przedziale od 55o do 125o,

-

zapewnienie obsługi komunikacyjnej
z przyległych dróg publicznych
25KDD i 27KDL z wyłączeniem zjazdu
na drogć 1KDG. Dopuszcza sić stosowanie sićgaczy

c) dopuszcza sić wykorzystanie dla celów
budowlanych działek budowlanych o
powierzchni mniejszej niď okreċlone planem:

ustala sić ogrodzenia od strony terenów przeznaczonych pod drogi publiczne oraz niepubliczne drogi wewnćtrzne sytuowane w liniach rozgraniczających tych dróg z dopuszczeniem wycofania w przypadku
ominićcia istniejących drzew i urządzeĉ infrastruktury technicznej,

-

-

b) dopuszcza sić wydzielanie działek budowlanych o powierzchni mniejszej niď
okreċlone planem wyłącznie dla potrzeb
lokalizacji urządzeĉ infrastruktury technicznej, jako poszerzenia dróg lub pod
niepubliczne drogi wewnćtrzne,

o) dopuszcza sić grodzenie działek budowlanych z zachowaniem nastćpujących
warunków:
-

szczegółowe zasady i warunki scalania i
podziału nieruchomoċci objćtych planem
miejscowym:
a) ustala sić:

m) nakazuje sić, kolor elewacji w barwach
pastelowych i szaroċciach, a dachy - od
brązu poprzez czerwieĉ do szaroċci,

-
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-

wydzielonych na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych
pod warunkiem stosowania okreċlonych planem parametrów i wskačników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

-

pod warunkiem, iď nowo wydzielona
działka budowlana, o powierzchni
nienormatywnej powstaje w wyniku
wydzielenia działki pod drogć publiczną lub układ drogowy (niepubliczne drogi wewnćtrzne w formie
ciągów pieszo - jezdnych), zgodnie z
liniami rozgraniczającymi okreċlonymi na rysunku planu (wynikowa
działka),

d) ustala sić, aby układ komunikacyjny obsługujący dzielony teren sprowadzić do
jednego zjazdu na drogć 27KDL z jednej
działki budowlanej lub inwestycyjnej;
7)

szczególne warunki zagospodarowania
terenów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
a) zakazuje sić w ramach przeznaczenia
dopuszczalnego prowadzenia na terenach zabudowy, nastćpujących usług:
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domów weselnych oraz innych obiektów
słuďących organizacji imprez masowych,
lokalizacji składowisk opału i odpadów,
złomowisk, handlu gazem płynnym dla
potrzeb motoryzacji, usług handlu o powierzchni sprzedaďy powyďej 100m2,
b) dopuszcza sić sytuowanie napowietrznej
linii elektroenergetycznej 110kV przy zachowaniu odpowiednich odległoċci od
istniejącej zabudowy mieszkaniowej,
okreċla sić pas technologiczny wzdłuď liniowych obiektów elektroenergetycznych, które dla napowietrznej linii 110kV
wynosi po 19m od jej osi na stronć;
8)
9)

sprzćtu codziennego uďytku z niezbćdnymi do funkcjonowania urządzeniami
budowlanymi, garaďami, budynkami gospodarczymi, zielenią,
b) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, urządzenia
infrastruktury technicznej dla potrzeb
działki lub potrzeb ponadlokalnych;
2)

b) ustala sić zharmonizowanie w skali i
formie
architektonicznej
budynków
usług, budynków gospodarczych, garaďy
oraz budynku mieszkalnego,

zasady obsługi komunikacyjnej terenu:
a) ustala sić obsługć bezpoċrednio z przyległej drogi publicznej 25KDD,

c) pod warunkiem stosowania okreċlonych
planem parametrów i wskačników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu zachowuje sić istniejącą
zabudowć dopuszczając jej wymianć,
przebudowć, nadbudowć, rozbudowć,
dostosowanie do obowiązujących wymogów technicznych oraz wprowadzanie urządzeĉ technicznych polepszających warunki uďytkowania budynków,
zmianć kolorystyki elewacji oraz zmiany
konstrukcji i pokrycia dachów;

b) dopuszcza sić obsługć z przyległej drogi
27KDL,
c) zakazuje sić realizacji wićcej niď jednego
zjazdu z działki budowlanej lub inwestycyjnej na drogć publiczną,

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uďytkowania terenów:
do czasu realizacji przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego, dopuszcza sić
zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania i uďytkowania terenu;
11) ustala sić wysokoċć stawki procentowej
słuďącej naliczaniu opłaty, o której mowa w
art. 36 ust. 4 ustawy: w wysokoċci: 5%.
§ 11. Dla terenu zabudowy usługowej oznaczonego na rysunku planu 36U ustala sić:
1)

przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe: usługi, a w
szczególnoċci: usługi handlu detalicznego, działalnoċci biurowej, sportu i rekreacji, kultury, projektowania i pracy twórczej, gastronomii, dom weselny, hotel,
motel, drobne usługi rzemieċlnicze takie
jak usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze oraz drobne usługi naprawcze

zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) dopuszcza sić zabudowć mieszkaniową
w formie wbudowanego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego,

zasady obsługi terenu w infrastrukturć
techniczną: odpowiednio zgodnie z § 8;

d) nakazuje sić urządzenie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na
działce budowlanej lub inwestycyjnej, w
iloċci, co najmniej: 2 miejsca parkingowe
na lokal mieszkalny wliczając w to miejsca w garaďu; dla usług 3 miejsca parkingowe na 100m2 powierzchni uďytkowej, ale nie mniej niď 4 miejsca parkingowe na sklep, 40 miejsc parkingowych
na 100 miejsc konsumenckich;
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3)

zasady ochrony wartoċci ċrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) ustala sić minimalną powierzchnić biologicznie czynną, co najmniej 20% powierzchni działki budowlanej lub inwestycyjnej,
b) nakazuje sić zaopatrzenie w energić
cieplną poprzez zasilanie w sposób okreċlony w § 8 pkt 7,
c) nakazuje sić ochronć funkcji mieszkaniowej przed ponadnormatywnym oddziaływaniem komunikacji kołowej i
okreċla sić zasićg potencjalnego oddziaływania komunikacji kołowej (przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu
w ċrodowisku) w odległoċci 80m od osi
drogi 1KDG. W obszarze tym nakazuje
sić dotrzymanie dopuszczalnego poziomu hałasu wewnątrz pomieszczeĉ. W celu ochrony ċrodowiska przed hałasem
ustala sić zasadć ograniczania emisji hałasu, poprzez zabezpieczenia techniczne
lub odpowiedni dobór technologii i
urządzeĉ,
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d) przyjmuje sić kwalifikacjć terenu 36U w
zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w ċrodowisku jako teren mieszkaniowo – usługowy;
4)

5)

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków: nie okreċla sić ze wzglćdu na
brak wystćpowania przedmiotu tych ustaleĉ;
parametry i wskačniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) zakazuje sić budowy wićcej niď jednego
budynku mieszkalnego lub jednego lokalu mieszkalnego wbudowanego w obrćbie działki budowlanej lub inwestycyjnej,
b) od strony dróg nakazuje sić uwzglćdnienie nieprzekraczalnych linii zabudowy
dopuszczając wysunićcie poza nieprzekraczalne linie zabudowy parterowych
budynków portierni (o maksymalnej
powierzchni zabudowy do 4m2 wkomponowanych w ogrodzenie lub urządzeĉ
infrastruktury technicznej,
c) dopuszcza sić zachowanie istniejących
budynków z prawem nadbudowy, remontu, przebudowy bez powićkszania
powierzchni zabudowy tej czćċci budynku, która znajduje sić pomićdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, a liniami
rozgraniczającymi. W przypadku wymiany naleďy uwzglćdniać nieprzekraczalne
linie zabudowy,
d) zakazuje sić lokalizowania budynków w
odległoċci mniejszej niď 2m od granicy
sićgacza lub w odległoċci mniejszej niď
6m od granicy działki pełniącej funkcje
niepublicznej drogi wewnćtrznej,
e) dopuszcza sić sytuowanie zabudowy ze
ċcianą bez otworów bezpoċrednio przy
granicy działki budowlanej lub w odległoċci 1,5m od granicy,

Poz. 6035
k) ustala sić maksymalną wysokoċć budynków usług i budynku mieszkalnego
do 3 kondygnacji nadziemnych, ale nie
wićcej niď 12m oraz maksymalną wysokoċć elewacji na nie wićcej niď 8m,
l) ustala sić maksymalną wysokoċć budynków gospodarczych lub garaďy na
nie wićcej niď 6,5m,
m) dopuszcza sić dominantć do wysokoċci
15m (klatka schodowa, wieďa) w budynku z usługami,
n) nakazuje sić kolor elewacji w barwach
pastelowych i szaroċciach, a dachy - od
brązu poprzez czerwieĉ do szaroċci,
o) dopuszcza sić umieszczanie noċników
reklamowych w obrćbie działki budowlanej lub inwestycyjnej pod warunkiem:
-

realizacji łącznej powierzchni reklamowej nieprzekraczającej 10m2,

-

umieszczania noċników reklamowych
maksymalnie do wysokoċci pierwszej
kondygnacji budynków, nie wyďej niď
dolna krawćdč połaci dachowej,

-

budowy na działce budowlanej, jednego wolno stojącego noċnika reklamowego, o maksymalnej powierzchni
6m2 i maksymalnej wysokoċci 4m,

p) dopuszcza sić, grodzenie działek budowlanych z zachowaniem nastćpujących
warunków:
-

ustala sić grodzenie od strony terenów przeznaczonych pod drogi publiczne oraz drogi wewnćtrzne sytuowane w liniach rozgraniczających
tych dróg z dopuszczeniem wycofania
w przypadku koniecznoċci ominićcia
istniejących drzew i urządzeĉ infrastruktury technicznej,

-

dopuszcza sić miejscowe wycofania
ogrodzeĉ w głąb działek nie głćbiej
niď 1,5m, w miejscach sytuowania
bram wjazdowych i furtek,

-

ustala sić ogrodzenia o max wysokoċci 1,8m nad poziom terenu (z wyjątkiem bram i furtek), aďurowe, co najmniej w 50%; z cokołem pełnym max
do wysokoċci 0,6m nad poziom terenu,

-

ustala sić zachowanie odpowiednich
ċcićć naroďników ogrodzeĉ (odpowiadające ċcićciom linii rozgraniczających),

f) ustala sić maksymalną powierzchnić zabudowy – 50%,
g) ustala sić maksymalny wskačnik intensywnoċci zabudowy – 1,5,
h) w budynku mieszkalnym nakazuje sić
stosowanie dachów o symetrycznym
układzie połaci głównych, dwuspadowych lub wielospadowych, o nachyleniu
połaci od 10o do 42o (90%),
i) dopuszcza sić dachy o nachyleniu połaci
do 10o dla pozostałych budynków,
j) dopuszcza sić montaď lukarn i okien połaciowych na dachach budynków rozbudowywanych i budowanych,
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-

dopuszcza sić stosowanie elementów
betonowych do budowy ogrodzeĉ
wyłącznie jako elementów słupów i
podmurówek,

-

zakazuje sić ogrodzeĉ pełnych i w
postaci aďurowego muru;
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d) ustala sić nastćpujące zasady wydzielania działek niepublicznych dróg wewnćtrznych:
-

ustala sić niepubliczne drogi wewnćtrzne o minimalnej szerokoċci
8m,

szczegółowe zasady i warunki scalania i
podziału nieruchomoċci objćtych planem
miejscowym:

-

zakazuje sić wyznaczania niepublicznych dróg wewnćtrznych po obu
stronach jednego rzćdu działek,

a) ustala sić:

-

dopuszcza sić sićgacze,

-

skrzyďowania niepublicznych dróg
wewnćtrznych z drogami publicznymi
pod kątem zbliďonym do kąta prostego z odpowiednimi naroďnymi ċcićciami granic tych dróg,

-

minimalną powierzchnić nowo wydzielanej
działki
budowlanej
–
2000m2,

-

minimalną szerokoċć frontu nowo
wydzielanej działki budowlanej - 20m,

-

kąt połoďenia granic działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego
dróg 1KDG, 33KDL w przedziale 85o –
95o, a w stosunku do pasa drogowego drogi 37KDD w przedziale od 55 o
do 125o,

-

zapewnienie obsługi komunikacyjnej
z przyległych dróg publicznych 33KDL
lub 37KDD z wyłączeniem zjazdu na
drogć 1KDG,

e) w przypadku wydzielania działek przyległych do drogi 33KDL lub 37KDD, ustala
sić aby układ komunikacyjny obsługujący wydzielane działki sprowadzić do jednego zjazdu na te drogi z jednej działki
budowlanej lub inwestycyjnej;
7)

a) zakazuje sić lokalizacji składowisk opału,
odpadów i złomowisk, usług handlu o
powierzchni sprzedaďy powyďej 2000m2,

b) dopuszcza sić wydzielanie działek budowlanych o powierzchni mniejszej niď
okreċlone planem wyłącznie dla potrzeb
lokalizacji urządzeĉ infrastruktury technicznej, jako poszerzenia dróg lub pod
niepubliczne drogi wewnćtrzne,

b) na terenach zmeliorowanych, nakazuje
sić przed inwestowaniem, (w tym prowadzeniem inwestycji liniowych) likwidacjć lub przebudowć drenaďu rolniczego,

c) dopuszcza sić wykorzystanie dla celów
budowlanych działek budowlanych o
powierzchni mniejszej niď okreċlone planem:
-

-

wydzielonych na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych
pod warunkiem stosowania okreċlonych planem parametrów i wskačników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
pod warunkiem, iď nowo wydzielona
działka budowlana, o powierzchni
nienormatywnej powstaje w wyniku
wydzielenia działki pod drogć publiczną lub układ drogowy (niepubliczne drogi wewnćtrzne w formie
ciągów pieszo - jezdnych), zgodnie z
liniami rozgraniczającymi okreċlonymi na rysunku planu (wynikowa
działka),

szczególne warunki zagospodarowania
terenów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

c) ze wzglćdu na płytkie zaleganie wód
gruntowych w terenie; realizacja piwnic
wymaga przeprowadzenia badaĉ gruntowych i specjalistycznych rozwiązaĉ
budowlanych dotyczących posadowienia
budynku i jego izolacji;
8)

zasady obsługi terenu w infrastrukturć
techniczną: odpowiednio zgodnie z § 8;

9)

zasady obsługi komunikacyjnej terenu:
a) ustala sić obsługć komunikacyjną bezpoċrednio z drogi 37KDD lub 33KDL zakazując realizacji wićcej niď jednego
zjazdu z działki budowlanej lub inwestycyjnej,
b) w zakresie rozbudowy i budowy wewnćtrznego układu komunikacji, dopuszcza sić dostćp poprzez wydzielenie
odrćbnej nieruchomoċci gruntowej (niepublicznej drogi wewnćtrznej) nie wćďszej niď 8m,
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c) ustala sić zakaz urządzania bezpoċrednich zjazdów na drogć 1KDG,
d) nakazuje sić urządzenie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na
działce budowlanej lub inwestycyjnej, w
iloċci co najmniej: 2 miejsca parkingowe
na lokal mieszkalny wliczając w to miejsca w garaďu; dla usług 3 miejsca parkingowe na 100m2 powierzchni uďytkowej, ale nie mniej niď 4 miejsca parkingowe na sklep, 40 miejsc parkingowych
na 100 miejsc konsumenckich, a dla hoteli 20 miejsc parkingowych na 100 łóďek;
10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uďytkowania terenów:
do czasu realizacji przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego, dopuszcza sić
zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania i uďytkowania terenu;
11) ustala sić wysokoċć stawki procentowej
słuďącej naliczaniu opłaty, o której mowa w
art. 36 ust. 4 ustawy: w wysokoċci: 20%.
§ 12. Dla terenów zabudowy usługowej
oznaczonych na rysunku planu 8U, 14U, 16U,
17U, 19U ustala sić:
1)

przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe: usługi nieuciąďliwe, a w szczególnoċci: usługi
handlu detalicznego, ekspozycyjnego i
hurtowego, działalnoċci biurowej, sportu
i rekreacji, kultury, projektowania i pracy
twórczej, hoteli, gastronomii, drobne
usługi rzemieċlnicze takie jak usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze oraz
drobne usługi naprawcze sprzćtu codziennego uďytku, z niezbćdnymi do
funkcjonowania urządzeniami budowlanymi, garaďami, budynkami gospodarczymi, zielenią,
b) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia
infrastruktury technicznej dla potrzeb
działki lub potrzeb ponadlokalnych, stacje paliw lub LPG, usługi napraw pojazdów, stacje diagnostyczne, myjnie samochodowe;

2)

zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: pod warunkiem stosowania
okreċlonych planem parametrów i wskačników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu zachowuje sić istniejącą zabudowć dopuszczając jej wymianć,
przebudowć, nadbudowć, rozbudowć, dostosowanie do obowiązujących wymogów
technicznych oraz wprowadzanie urządzeĉ
technicznych polepszających warunki uďyt-
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kowania budynków, zmianć kolorystyki
elewacji oraz zmiany konstrukcji i pokrycia
dachów;

3)

zasady ochrony wartoċci ċrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) ustala sić minimalną powierzchnić biologicznie czynną, co najmniej 20% powierzchni działki budowlanej lub inwestycyjnej,
b) nakazuje sić zaopatrzenie w energić
cieplną poprzez zasilanie w sposób okreċlony w § 8 pkt 7,

4)

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków: nie okreċla sić ze wzglćdu na
brak wystćpowania przedmiotu tych ustaleĉ;

5)

parametry i wskačniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) od strony dróg nakazuje sić uwzglćdnienie nieprzekraczalnych linii zabudowy
zgodnie z rysunkiem planu, dopuszczając lokalizowanie poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy parterowych budynków portierni (o maksymalnej powierzchni zabudowy do 4m2) wkomponowanych w ogrodzenie lub urządzeĉ infrastruktury technicznej,
b) dopuszcza sić zachowanie istniejących
budynków z prawem nadbudowy, remontu, przebudowy bez powićkszania
powierzchni zabudowy tej czćċci budynku, która znajduje sić pomićdzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, a liniami
rozgraniczającymi. W przypadku wymiany naleďy uwzglćdniać nieprzekraczalne
linie zabudowy,
c) zakazuje sić lokalizowania budynków:
-

w odległoċci mniejszej niď 4m od
granicy sićgacza,

-

w odległoċci mniejszej niď 6m od
granicy działki pełniącej funkcje niepublicznej drogi wewnćtrznej,

d) dopuszcza sić sytuowanie zabudowy ze
ċcianą bez otworów bezpoċrednio przy
granicy działki budowlanej lub w odległoċci 1,5m od granicy,
e) ustala sić maksymalną powierzchnić zabudowy - 60%,
f) ustala sić maksymalny wskačnik intensywnoċci zabudowy – 1,2,
g) nakazuje sić stosowanie dachów o symetrycznym układzie połaci głównych,
dwuspadowych lub wielospadowych, w
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budynkach rozbudowywanych i budowanych o nachyleniu połaci od 10 o do
42o (90%),
h) dopuszcza sić dachy o nachyleniu połaci
do 10o,
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-

ustala sić zachowanie odpowiednich
ċcićć naroďników ogrodzeĉ (odpowiadające ċcićciom linii rozgraniczających),

-

dopuszcza sić stosowanie elementów
betonowych do budowy ogrodzeĉ
wyłącznie jako elementów słupów i
podmurówek,

-

zakazuje sić ogrodzeĉ pełnych i w
postaci aďurowego muru;

i) dopuszcza sić montaď lukarn i okien połaciowych na dachach budynków rozbudowywanych i budowanych,
j) ustala sić maksymalną wysokoċć budynków do 12m oraz maksymalną wysokoċć elewacji na nie wićcej niď 8m,
k) nakazuje sić kolor elewacji w barwach
pastelowych i szaroċciach, a dachy - od
brązu poprzez czerwieĉ do szaroċci z
dopuszczeniem barwnych elementów
charakterystycznych dla danego rodzaju
inwestycji lub danego inwestora lub
uďytkownika, w tym tablic i kasetonów
informacyjnych. Zakazuje sić stosowania
duďych płaszczyzn w ostrych „chemicznych kolorach”,
l) dopuszcza sić umieszczanie noċników
reklamowych w obrćbie działki budowlanej lub inwestycyjnej pod warunkiem:
-

realizacji łącznej powierzchni reklamowej nieprzekraczającej 10m2,

-

umieszczania noċników reklamowych
maksymalnie do wysokoċci pierwszej
kondygnacji budynków, nie wyďej niď
dolna krawćdč połaci dachowej,

-

budowy na działce budowlanej, jednego wolno stojącego noċnika reklamowego, o maksymalnej powierzchni
6m2 i maksymalnej wysokoċci 4m,

m) dopuszcza sić, grodzenie działek budowlanych z zachowaniem nastćpujących
warunków:
-

ustala sić ogrodzenia od strony terenów przeznaczonych pod drogi publiczne oraz niepubliczne drogi wewnćtrzne sytuowane w liniach rozgraniczających tych dróg z dopuszczeniem wycofania w przypadku koniecznoċci ominićcia drzew i urządzeĉ infrastruktury technicznej,

-

dopuszcza sić miejscowe wycofania
ogrodzeĉ nie głćbiej niď 1,5m w miejscach sytuowania bram wjazdowych i
furtek,

-

ustala sić ogrodzenia o max wysokoċci 1,8m nad poziom terenu (z wyjątkiem bram i furtek), aďurowe, co najmniej w 50%; z cokołem pełnym max
do wysokoċci 0,6m nad poziom terenu,

6)

szczegółowe zasady i warunki scalania i
podziału nieruchomoċci objćtych planem
miejscowym:
a) ustala sić:
-

minimalna powierzchnić nowo wydzielanej
działki
budowlanej
–
1200m2,

-

minimalną szerokoċć frontu nowo
wydzielanej działki budowlanej - 20m,

-

kąt połoďenia granic działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego
w przedziale 85o – 95o,

-

zapewnienie obsługi komunikacyjnej
z przyległej drogi publicznej 22KDL,
11KDZ lub 9KDZ,

b) dopuszcza sić wydzielanie działek budowlanych o powierzchni mniejszej niď
okreċlone planem: dla potrzeb lokalizacji
urządzeĉ infrastruktury technicznej, jako
poszerzenia dróg lub pod niepubliczne
drogi wewnćtrzne,
c) dopuszcza sić wykorzystanie dla celów
budowlanych działek budowlanych o
powierzchni mniejszej niď okreċlone planem:
-

wydzielonych na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych
pod warunkiem stosowania okreċlonych planem parametrów i wskačników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

-

pod warunkiem, iď nowo wydzielona
działka budowlana, o powierzchni
nienormatywnej powstaje w wyniku
wydzielenia działki pod drogć publiczną lub układ drogowy (niepubliczne drogi wewnćtrzne w formie
ciągów pieszo - jezdnych), zgodnie z
liniami rozgraniczającymi okreċlonymi na rysunku planu (wynikowa
działka),
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d) ustala sić nastćpujące zasady wydzielania działek niepublicznych dróg wewnćtrznych:
-

ustala sić niepubliczne drogi wewnćtrzne o minimalnej szerokoċci
8m,

-

zakazuje sić wyznaczania niepublicznych dróg wewnćtrznych po obu
stronach jednego rzćdu działek,

-

-

-

c) dla drugiego i nastćpnych rzćdów zabudowy w terenie 15U, 16U, 17U, 19U nakazuje sić obsługć wyłącznie z drogi
22KDL,
d) w zakresie rozbudowy i budowy wewnćtrznego układu komunikacji, ustala
sić zakaz tworzenia dojazdów do działek
budowlanych, poprzez wydzielenie odrćbnych nieruchomoċci gruntowych
(niepublicznych dróg wewnćtrznych)
wćďszych niď 8m,
e) nakazuje sić urządzenie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na
działce budowlanej lub inwestycyjnej, w
iloċci co najmniej: 3 miejsca parkingowe
na 100m2 powierzchni uďytkowej ale nie
mniej niď 4 miejsca parkingowe na sklep,
40 miejsc parkingowych na 100 miejsc
konsumenckich, dla hoteli 20 miejsc parkingowych na 100 łóďek, 5 miejsc parkingowych na 1000m2 powierzchni uďytkowej magazynów;

dopuszcza sić stosowanie sićgaczy,

a) zakazuje sić lokalizacji składowisk opału,
odpadów i złomowisk, usług handlu o
powierzchni sprzedaďy powyďej 2000m2,
b) na terenach zmeliorowanych, nakazuje
sić przed inwestowaniem, (w tym prowadzeniem inwestycji liniowych) likwidacjć lub przebudowć drenaďu rolniczego,
c) ze wzglćdu na płytkie zaleganie wód
gruntowych w terenie; realizacja piwnic
wymaga przeprowadzenia badaĉ gruntowych i specjalistycznych rozwiązaĉ
budowlanych dotyczących posadowienia
budynku i jego izolacji;
8)

b) dopuszcza sić obsługć z dróg 11KDZ i
9KDZ zakazując realizacji wićcej niď jednego zjazdu z działki budowlanej lub inwestycyjnej,

ustala sić dwustronne połączenia
niepublicznych dróg wewnćtrznych z
drogami publicznymi, a w przypadku
nieprzelotowego zakoĉczenia drogi
ustala sić wykonanie placu do zawracania samochodów, spełniającego
normy przepisów szczególnych w
oparciu o jego docelowe funkcje oraz
przyszłych uďytkowników jednak nie
mniej niď 12,5 x 12,5m (dla dróg dłuďszych niď 60m),

szczególne warunki zagospodarowania
terenów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

zasady obsługi terenu w infrastrukturć
techniczną: odpowiednio zgodnie z § 8;

zasady obsługi komunikacyjnej terenu:
a) ustala sić obsługć bezpoċrednio z drogi
22KDL,

ustala sić skrzyďowania niepublicznych dróg wewnćtrznych z drogami
publicznymi pod kątem zbliďonym do
kąta prostego z odpowiednimi naroďnymi ċcićciami granic tych dróg,

e) w przypadku wydzielania działek na terenach przyległych do drogi 9KDZ,
11KDZ i 19KDL, ustala sić aby układ komunikacyjny obsługujący wydzielane
działki sprowadzić do jednego zjazdu na
drogć 9KDZ, 11KDZ lub 22KDL z jednej
działki budowlanej lub inwestycyjnej;
7)

9)
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10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uďytkowania terenów:
do czasu realizacji przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego, dopuszcza sić
zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania i uďytkowania terenu;
11) ustala sić wysokoċć stawki procentowej
słuďącej naliczaniu opłaty, o której mowa w
art. 36 ust. 4 ustawy: w wysokoċci: 20%.
§ 13. Dla terenów zabudowy produkcyjnej,
składów, magazynów i usług oznaczonych na
rysunku planu 2P, 4P, 6P, 12P, 13P, 30P, 35P
ustala sić:
1)

przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe: produkcja,
przemysł, składy i magazyny, usługi, w
szczególnoċci administracja, biura, handel, handel ekspozycyjny (w szczególnoċci przyzakładowe salony sprzedaďy),
stacje paliw i olejów opałowych, stacje
LPG, z niezbćdnymi do funkcjonowania
urządzeniami budowlanymi, garaďami,
budynkami gospodarczymi, zielenią,
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b) przeznaczenie dopuszczalne: hotele, parkingi, urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb działki lub potrzeb ponadlokalnych (w tym projektowana napowietrzna linia elektroenergetyczna
110kV), pomieszczenia socjalne, usługi
napraw pojazdów, stacje diagnostyczne,
myjnie samochodowe;

-

zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: pod warunkiem stosowania
okreċlonych planem parametrów i wskačników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu zachowuje sić istniejącą zabudowć dopuszczając jej wymianć,
przebudowć, nadbudowć, rozbudowć, dostosowanie do obowiązujących wymogów
technicznych oraz wprowadzanie urządzeĉ
technicznych polepszających warunki uďytkowania budynków, zmianć kolorystyki
elewacji oraz zmiany konstrukcji i pokrycia
dachów;

-

zasady ochrony wartoċci ċrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) ustala sić minimalną powierzchnić biologicznie czynną, co najmniej 10% powierzchni działki budowlanej lub inwestycyjnej w szczególnoċci zagospodarowanej zielenią wysoką jako pasy wzdłuď
ogrodzeĉ,
b) nakazuje sić zaopatrzenie w energić
cieplną poprzez zasilanie w sposób okreċlony w § 8 pkt 7,
c) zakazuje sić przekraczania standardów
jakoċci powietrza poza granicami odpowiedniego terenu P;

4)
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zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków: oznacza sić teren stanowiący
przedmiot ochrony wojewódzkiego konserwatora zabytków. Ustala sić ochronć zabytku archeologicznego (stanowiska archeologiczne nr ew. AZP 59-62/40, 41 na terenie 2P, 4P i 6P) w formie strefy ochrony
konserwatorskiej, oznaczonej na rysunku
planu specjalnym symbolem i numerem
AZP 59-62/40, 41. Na obszarze ww. stref
ustala sić:
-

nakaz uzyskania przez inwestora, od wojewódzkiego konserwatora zabytków przed wydaniem pozwolenia na budowć
lub zgłoszeniem właċciwemu organowi
budowy obiektów budowlanych, wiąďących sić z wykonywaniem prac ziemnych
- uzgodnienia zakresu i rodzaju niezbćdnych badaĉ archeologicznych,

5)

nakaz uzyskania przez inwestora, od wojewódzkiego konserwatora zabytków
uzgodnienia zakresu i rodzaju niezbćdnych badaĉ archeologicznych poprzedzających inne niď wymienione w tiret
pierwszym roboty ziemne lub zmianć
charakteru dotychczasowej działalnoċci
w granicach ww. stref,

nakaz przeprowadzenia badaĉ archeologicznych oraz wykonania ich dokumentacji (przed rozpoczćciem badaĉ archeologicznych wymagane jest uzyskanie
od wojewódzkiego konserwatora zabytków pozwolenia na ich prowadzenie);
parametry i wskačniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) od strony dróg nakazuje sić uwzglćdnianie nieprzekraczalnych linii zabudowy
zgodnie z rysunkiem planu, dopuszczając wysunićcie do 1m poza nieprzekraczalne linie zabudowy parterowych budynków portierni o maksymalnej powierzchni zabudowy do 4m2 wkomponowanych w ogrodzenie lub urządzeĉ infrastruktury technicznej,
b) zakazuje sić lokalizowania budynków w
odległoċci mniejszej niď 6m od niepublicznych dróg wewnćtrznych lub sićgaczy, wydzielonych równieď na działkach
sąsiednich,
c) dopuszcza sić sytuowanie zabudowy ze
ċcianą bez otworów bezpoċrednio przy
granicy działki budowlanej lub w odległoċci 1,5m od granicy,
d) ustala sić maksymalną powierzchnić zabudowy – 80%,
e) ustala sić maksymalny wskačnik intensywnoċci zabudowy - 2,4,
f) ustala sić stosowanie dachów płaskich
lub pogrąďonych w budynkach rozbudowywanych i budowanych - od 10o do
35o,
g) dopuszcza sić zastosowanie innych niestandardowych rozwiązaĉ takich jak kopuły, powierzchnie sferyczne i nierozwijalne,
h) dopuszcza sić montaď lukarn i okien połaciowych na dachach budynków rozbudowywanych i budowanych,
i) ustala sić maksymalną wysokoċć budynków:
-

do 20m (wysokoċć tć mogą przekraczać obiekty i urządzenia techniczne
niezbćdne do właċciwego funkcjonowania instalacji technologicznych),

-

do 5m dla budynków portierni,
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j) ustala sić maksymalną wysokoċć elewacji:
-

do 20m dla budynków z przeznaczeniem podstawowym,

-

dopuszcza sić miejscowe wycofania
ogrodzeĉ w głąb działek nie głćbiej
niď 1,5m,

-

nakazuje sić zachowanie odpowiednich ċcićć naroďników ogrodzeĉ (odpowiadające ċcićciom linii rozgraniczających),

-

dopuszcza sić stosowanie elementów
betonowych do budowy ogrodzeĉ
wyłącznie jako elementów słupów i
podmurówek,

-

zakazuje sić ogrodzeĉ pełnych i w
postaci aďurowego muru;

do 5m dla budynków portierni dopuszczonych do lokowania elewacji w
linii ogrodzeĉ,

k) nakazuje sić kolor elewacji w barwach
pastelowych i szaroċciach, a dachy - jasne od brązu poprzez czerwieĉ do szaroċci, z dopuszczeniem barwnych elementów charakterystycznych dla danego rodzaju inwestycji lub danego inwestora
lub uďytkownika, w tym tablic i kasetonów informacyjnych. Zakazuje sić stosowania duďych płaszczyzn w ostrych
„chemicznych kolorach”,
l) dopuszcza sić umieszczanie wolnostojących noċników reklamowych w obrćbie
działki budowlanej lub inwestycyjnej,
pod warunkiem:
-
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ujednolicenia, co do formatów reklam, zawieszenia ich na jednej wysokoċci i jednakowo ukierunkowanych oraz sytuowanie moďliwie w
jednakowych odległoċciach wzdłuď
dróg KDG, KDZ,

-

stosowania wolno stojących elementów reklamowych charakterystycznych dla danego inwestora lub uďytkowania,

-

budowy na działce budowlanej lub
inwestycyjnej jednego wolno stojącego noċnika reklamowego, o maksymalnej powierzchni 20m2 i maksymalnej wysokoċci 15m,

m) dopuszcza sić grodzenie działek budowlanych z zachowaniem nastćpujących
warunków:

6)

szczegółowe zasady i warunki scalania i
podziału nieruchomoċci objćtych planem
miejscowym:
a) ustala sić:
-

minimalną powierzchnić nowo wydzielanej
działki
budowlanej
–
2000m2,

-

minimalną szerokoċci frontu nowo
wydzielanej działki budowlanej - 40m,

-

kąt połoďenia granic działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego
dróg 1KDG, 9KDZ, 10KDZ, 11KDZ,
22KDL, 23KDD, 3KDL, 25KDD, w czćċci 29KDL w przedziale od 85o do 95o,
a do pasa drogowego dróg 28KDL, w
czćċci 29KDL, 31KDW w przedziale od
45o do 135o,

-

zachowanie ustalonej minimalnej
powierzchni biologicznie czynnej,

-

zapewnienia bezpoċredniej obsługi
komunikacyjnej z przyległych dróg
publicznych lub niepublicznych dróg
wewnćtrznych (za wyjątkiem jezdni
głównych drogi 1KDG),

-

ustala sić ogrodzenia od strony terenów przeznaczonych pod drogi publiczne oraz drogi wewnćtrzne sytuowane w liniach rozgraniczających
tych dróg,

b) dopuszcza sić wydzielanie działek budowlanych o powierzchni mniejszej niď
okreċlone planem: wyłącznie dla potrzeb
lokalizacji urządzeĉ infrastruktury technicznej, jako poszerzenia dróg lub pod
niepubliczne drogi wewnćtrzne,

-

ustala sić ogrodzenia od strony rowów otwartych sytuowane w odległoċci 3,5m od górnej krawćdzi brzegu rowów,

c) dopuszcza sić wykorzystanie dla celów
budowlanych działek budowlanych o
powierzchni mniejszej niď okreċlone planem:

-

ustala sić ogrodzenia o maksymalnej
wysokoċci 2,2m nad poziom terenu (z
wyjątkiem bram i furtek), aďurowe, co
najmniej w 50%; z cokołem pełnym
max do wysokoċci 0,6m nad poziom
terenu,

-

wydzielonych na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych
pod warunkiem stosowania okreċlonych planem parametrów i wskačników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
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pod warunkiem, iď nowo wydzielona
działka budowlana, o powierzchni
nienormatywnej powstaje w wyniku
wydzielenia działki pod drogć publiczną lub układ drogowy (niepubliczne drogi wewnćtrzne w formie
ciągów pieszo - jezdnych), zgodnie z
liniami rozgraniczającymi okreċlonymi na rysunku planu (wynikowa
działka),

nych: które dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV wynoszą po 19m
od jej osi na stronć, a dla napowietrznej
linii elektroenergetycznej 15kV wynoszą
po 5m od jej osi na stronć (teren 2P, 12P,
30P). Ustala sić zamianć na podziemne
napowietrznych linii elektroenergetycznych 15kV w przypadku pojawienia sić
takich moďliwoċci technicznych,
c) nakazuje sić odsunićcie zabudowy od
gazociągu ċredniego ciċnienia z zachowaniem odpowiednich odległoċci podstawowych (dotyczy terenu 6P),

d) dopuszcza sić podziały z zapewnieniem
obsługi komunikacyjnej z dróg publicznych z uwzglćdnieniem ustalenia zapisanego w lit. a, piąte tiret,

d) na terenach zmeliorowanych, nakazuje
sić przed inwestowaniem, (w tym prowadzeniem inwestycji liniowych) likwidacjć lub przebudowć drenaďu rolniczego oraz dopuszcza sić przebudowć
(przesunićcie do dróg) rowów melioracyjnych,

e) ustala sić zasady wydzielania działek
niepublicznych dróg wewnćtrznych:

7)

-

zakazuje sić wyznaczania niepublicznych dróg wewnćtrznych po obu
stronach jednego rzćdu działek budowlanych,

-

ustala sić niepubliczne drogi wewnćtrzne o minimalnej szerokoċci
10m,

-

nakazuje sić dwustronne połączenia
niepublicznych dróg wewnćtrznych z
drogami publicznymi, a w przypadku
nieprzelotowego zakoĉczenia drogi
ustala sić wykonanie placu do zawracania samochodów, spełniającego
normy przepisów szczególnych w
oparciu o jego docelowe funkcje oraz
przyszłych uďytkowników jednak nie
mniej niď 20m x 20m,

-

zakazuje sić wydzielania sićgaczy,

-

ustala sić skrzyďowania niepublicznych dróg wewnćtrznych z drogami
publicznymi i wewnćtrznymi pod kątem zbliďonym do kąta prostego z
odpowiednimi naroďnymi ċcićciami
granic tych dróg;

szczególne warunki zagospodarowania
terenów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
a) zakazuje sić w ramach przeznaczenia
dopuszczalnego prowadzenia na terenach zabudowy, nastćpujących usług:
składowisk opału, odpadów i złomowisk,
usług handlu o powierzchni sprzedaďy
powyďej 2000m2,
b) dopuszcza sić sytuowanie napowietrznej
linii elektroenergetycznej 110kV przy zachowaniu odpowiednich odległoċci od
zabudowy (dotyczy terenu 6P i 13P),
okreċla sić pas technologiczny wzdłuď liniowych obiektów elektroenergetycz-
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e) wskazuje sić rowy dopuszczone do
zmiany przebiegu (przesunićcia) i przebudowy (dotyczy terenu 2P, 6P, 12P,
13P, 35P), który przeprowadza wody melioracyjne z terenów sąsiadujących z obszarem planu,
f) ze wzglćdu na płytkie zaleganie wód
gruntowych w terenie; realizacja piwnic
wymaga przeprowadzenia badaĉ gruntowych i specjalistycznych rozwiązaĉ
budowlanych dotyczących posadowienia
budynku i jego izolacji,
g) ustala sić ochronć przed powaďnymi
awariami poprzez zakaz lokalizacji instalacji stwarzających zagroďenie wystąpienia powaďnych awarii, zgodnie z ustawą
Prawo ochrony ċrodowiska oraz składowania i magazynowania substancji niebezpiecznych w iloċciach wićkszych niď
okreċlone odrćbnymi przepisami dla zakładów stwarzających zagroďenie wystąpienia awarii przemysłowej;
8)

zasady obsługi terenu w infrastrukturć
techniczną: odpowiednio zgodnie z § 8;

9)

ustala sić obsługć komunikacyjną:
a) ustala sić obsługć bezpoċrednio z przyległych dróg publicznych KDL, KDD i
KDW,
b) ustala sić obsługć bezpoċrednio z przyległych dróg publicznych 9KDZ, 10KDZ i
11KDZ: poprzez skrzyďowanie z niepublicznymi drogami wewnćtrznymi w
miejscu oznaczonym na rysunku planu
(jako kierunki rozwoju komunikacji) odpowiednio dla terenów 2P i 12P oraz 6P i
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13P, a takďe poprzez jeden zjazd na działkć budowlaną lub inwestycyjną z zachowaniem odległoċci pomićdzy zjazdami nie mniejszych niď 40m,

2)

d) dla terenu 6P ustala sić dodatkowo obsługć z drogi poza obszarem planu
(wzdłuď północnej granicy obszaru planu) oraz z drogi 6aKDW,

b) nakazuje sić zaopatrzenie w energić
cieplną poprzez zasilanie w sposób okreċlony w § 8 pkt 7,
c) zakazuje sić przekraczania standardów
jakoċci powietrza poza terenem, do którego prowadzący instalacje ma tytuł
prawny;

e) ustala sić zakaz urządzania bezpoċrednich zjazdów na jezdnie główne drogi
1KDG,

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uďytkowania terenów:
do czasu realizacji przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego, dopuszcza sić
zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania i uďytkowania terenu lub
wykorzystanie terenu pod parkingi;
11) ustala sić wysokoċć stawki procentowej
słuďącej naliczaniu opłaty, o której mowa w
art. 36 ust. 4 ustawy: w wysokoċci: 20%.
§ 14. Dla terenu zabudowy obsługi komunikacji oznaczonego na rysunku planu 34KS ustala
sić:
1)

przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe: usługi handlu - stacja paliw i olejów opałowych z
niezbćdnymi do funkcjonowania urządzeniami budowlanymi, garaďami, budynkami gospodarczymi, zielenią,
b) przeznaczenie dopuszczalne: usługi gastronomii, usługi napraw pojazdów, stacja diagnostyczna, myjnia samochodowa, urządzenia infrastruktury technicznej
dla potrzeb działki lub potrzeb ponadlokalnych;

zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony wartoċci ċrodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) ustala sić minimalną powierzchnić biologicznie czynną, co najmniej 10% powierzchni działki budowlanej lub inwestycyjnej,

c) ustala sić obsługć z drogi 1KDG wyłącznie za poċrednictwem jezdni serwisowej
dla terenu 2P, 12P i 35P,

f) nakazuje sić urządzenie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na
działce budowlanej lub inwestycyjnej, w
iloċci, co najmniej: 20 miejsc parkingowych na 100 osób zatrudnionych;
3 miejsca parkingowe na 100m2 powierzchni uďytkowej, 40 miejsc parkingowych na 100 miejsc konsumenckich, a
dla hoteli 20 miejsc parkingowych na
100 łóďek, 5 miejsc parkingowych na
1000m2 powierzchni uďytkowej magazynów, 35 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych w zakładach produkcyjnych;
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3)

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków: nie okreċla sić ze wzglćdu na
brak wystćpowania przedmiotu tych ustaleĉ;

4)

parametry i wskačniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) od strony dróg nakazuje sić uwzglćdnianie nieprzekraczalnych linii zabudowy
zgodnie z rysunkiem planu,
b) dopuszcza sić lokalizowanie poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy urządzeĉ infrastruktury technicznej,
c) ustala sić maksymalną powierzchnić zabudowy – 80%,
d) ustala sić maksymalny wskačnik intensywnoċci zabudowy – 1,2,
e) ustala sić stosowanie dachów o nachyleniu połaci do 35o,
f) dopuszcza sić zastosowanie innych niestandardowych rozwiązaĉ geometrii dachów: takich jak kopuły, łuki, powierzchnie sferyczne i nierozwijalne,
g) ustala sić maksymalną wysokoċć zabudowy:
-

do 15m budynków usług,

-

do 5m dla budynków gospodarczych,

h) nakazuje sić kolor elewacji w barwach
pastelowych i szaroċciach, a dachy - jasne od brązu poprzez czerwieĉ do szaroċci, z dopuszczeniem barwnych elementów charakterystycznych dla danego rodzaju inwestycji lub danego inwestora
lub uďytkownika. Zakazuje sić stosowania duďych płaszczyzn w ostrych „chemicznych kolorach”,
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i) dopuszcza sić umieszczanie noċników
reklamowych w obrćbie działki budowlanej lub inwestycyjnej pod warunkiem
ujednolicenia, co do formatów reklam,
zawieszenia ich na jednej wysokoċci i
jednakowo ukierunkowanych oraz sytuowanie moďliwie w jednakowych odległoċciach wzdłuď drogi 1KDG,

c) dopuszcza sić wykorzystanie dla celów
budowlanych działek budowlanych o
powierzchni mniejszej niď okreċlone planem:

j) dopuszcza sić grodzenie działek budowlanych z zachowaniem nastćpujących
warunków:
-

ustala sić ogrodzenia od strony terenów przeznaczonych pod drogi publiczne sytuowane w liniach rozgraniczających tych dróg,

-

ustala sić ogrodzenia o maksymalnej
wysokoċci 1,8m nad poziom terenu
(z wyjątkiem bram i furtek) aďurowe,
co najmniej w 50%; z cokołem pełnym max do wysokoċci 0,6m nad poziom terenu,

-

-

5)

6)

dopuszcza sić miejscowe wycofanie
ogrodzeĉ w głąb działek nie głćbiej
niď 1,5m,

szczegółowe zasady i warunki scalania i
podziału nieruchomoċci objćtych planem
miejscowym:

minimalną szerokoċć frontu nowo
wydzielanej działki budowlanej –
30m,

-

kąt połoďenia granic działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego
drogi 1KDG lub 33KDL w przedziale
od 85o do 95o lub do pasa drogowego
drogi 33KDL w przedziale od 55o do
125o,

b) dopuszcza sić wydzielanie działek budowlanych o powierzchni mniejszej niď
okreċlone planem wyłącznie dla potrzeb
lokalizacji urządzeĉ infrastruktury technicznej lub pod niepubliczne drogi wewnćtrzne,

-

pod warunkiem, iď nowo wydzielona
działka budowlana, o powierzchni
nienormatywnej powstaje w wyniku
wydzielenia działki pod drogć publiczną lub układ drogowy (niepubliczne drogi wewnćtrzne w formie
ciągów pieszo - jezdnych), zgodnie z
liniami rozgraniczającymi okreċlonymi na rysunku planu (wynikowa
działka);

szczególne warunki zagospodarowania
terenów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

c) ze wzglćdu na płytkie zaleganie wód
gruntowych w terenie; realizacja piwnic
wymaga przeprowadzenia badaĉ gruntowych i specjalistycznych rozwiązaĉ
budowlanych dotyczących posadowienia
budynku i jego izolacji;

a) ustala sić:

-

wydzielonych na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych
pod warunkiem stosowania okreċlonych planem parametrów i wskačników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

b) na terenach zmeliorowanych, nakazuje
sić przed inwestowaniem, (w tym prowadzeniem inwestycji liniowych) likwidacjć lub przebudowć drenaďu rolniczego,

zakazuje sić ogrodzeĉ pełnych i w
postaci aďurowego muru;

minimalną powierzchnić nowo wydzielanej działki budowlanej - 2000m2,

-

a) zakazuje sić w ramach przeznaczenia
dopuszczalnego prowadzenia, nastćpujących usług: składowisk opału, odpadów i złomowisk, usług handlu o powierzchni sprzedaďy powyďej 100m2,

dopuszcza sić stosowanie elementów
betonowych do budowy ogrodzeĉ
wyłącznie jako elementów słupów i
podmurówek,

-
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7)

zasady obsługi terenu w infrastrukturć
techniczną: odpowiednio zgodnie z § 8;

8)

zasady obsługi komunikacyjnej terenu:
a) ustala sić obsługć komunikacyjną z drogi 33KDL,
b) nakazuje sić urządzenie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na
terenie 34KS, w iloċci, co najmniej:
2 miejsca parkingowe na 100m2 powierzchni uďytkowej;

9)

sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uďytkowania terenów:
do czasu realizacji przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego, dopuszcza sić
zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania i uďytkowania terenu lub
wykorzystanie na cele parkingów;
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10) ustala sić wysokoċć stawki procentowej
słuďącej naliczaniu opłaty, o której mowa w
art. 36 ust. 4 ustawy: w wysokoċci: 20%.

-

§ 15. Dla terenu infrastruktury technicznej:
urządzeĉ elektroenergetycznych oznaczonego
na rysunku planu 5E, ustala sić:
1)

przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe: urządzenia
elektroenergetyczne – planowany RPZ
(stacja elektroenergetyczna 110/15kV), z
niezbćdnymi do funkcjonowania urządzeniami budowlanymi, garaďami, budynkami gospodarczymi, zielenią
b) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia
infrastruktury technicznej;

2)

zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony wartoċci ċrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) ustala sić minimalną powierzchnić biologicznie czynną, co najmniej 10% powierzchni działki budowlanej lub inwestycyjnej,
b) nakazuje sić zaopatrzenie w energić
cieplną poprzez zasilanie w sposób okreċlony w § 8 pkt 7;

3)

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków: oznacza sić teren stanowiący
przedmiot ochrony wojewódzkiego konserwatora zabytków. Ustala sić ochronć zabytku archeologicznego (stanowiska archeologiczne nr ew. AZP 59-62/40, 41 w formie
strefy ochrony konserwatorskiej, oznaczonej na rysunku planu specjalnym symbolem i numerem AZP 59-62/40, 41. Na obszarze w/w stref ustala sić:
-

-

nakaz uzyskania przez inwestora, od wojewódzkiego konserwatora zabytków przed wydaniem pozwolenia na budowć
lub zgłoszeniem właċciwemu organowi
budowy obiektów budowlanych, wiąďących sić z wykonywaniem prac ziemnych
- uzgodnienia zakresu i rodzaju niezbćdnych badaĉ archeologicznych,
nakaz uzyskania przez inwestora, od wojewódzkiego konserwatora zabytków
uzgodnienia zakresu i rodzaju niezbćdnych badaĉ archeologicznych poprzedzających inne niď wymienione w tiret
pierwszym roboty ziemne lub zmianć
charakteru dotychczasowej działalnoċci
w granicach ww. stref,
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4)

nakaz przeprowadzenie badaĉ archeologicznych oraz wykonanie ich dokumentacji (przed rozpoczćciem badaĉ archeologicznych wymagane jest uzyskanie
od wojewódzkiego konserwatora zabytków pozwolenia na ich prowadzenie);

parametry i wskačniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) od strony dróg (w tym poza obszarem
planu) nakazuje sić uwzglćdnianie nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z
rysunkiem planu,
b) ustala sić maksymalną powierzchnić zabudowy – 60%,
c) ustala sić maksymalny wskačnik intensywnoċci zabudowy – 1,0,
d) nakazuje sić stosowanie dachów o nachyleniu połaci do 35o,
e) ustala sić maksymalną wysokoċć zabudowy:
-

do 12m z funkcją podstawową,

-

do 6.5m dla budynków portierni, budynków gospodarczych,

-

ustalenie wysokoċci nie dotyczy
obiektów i urządzeĉ niezbćdnych do
właċciwego funkcjonowania instalacji
technologicznych,

f) nakazuje sić kolor elewacji w barwach
pastelowych i szaroċciach, a dachy - jasne od brązu poprzez czerwieĉ do szaroċci, z dopuszczeniem barwnych elementów charakterystycznych dla danego rodzaju inwestycji lub danego inwestora
lub uďytkownika. Zakazuje sić stosowania duďych płaszczyzn w ostrych „chemicznych kolorach”,
g) dopuszcza sić umieszczanie noċników
reklamowych w obrćbie działki budowlanej lub inwestycyjnej, pod warunkiem:
-

umieszczenia powierzchni reklamowej na płaszczyčnie elewacji budynku,

-

lokalizacji noċników reklamowych do
maksymalnej wysokoċci pierwszej
kondygnacji budynku,

-

lokalizacji jednego wolno stojącego
noċnika reklamowego;

h) dopuszcza sić grodzenia terenu 5E z zachowaniem nastćpujących warunków:
-

ustala sić ogrodzenia od strony terenów przeznaczonych pod drogi publiczne oraz drogi wewnćtrzne lokali-
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zowane w liniach rozgraniczających
tych dróg z dopuszczeniem wycofania
w przypadku koniecznoċci ominićcia
istniejących drzew i urządzeĉ infrastruktury technicznej,
-

-

-

5)

7)
8)

ustala sić ogrodzenie o maksymalnej
wysokoċci 2,2m nad poziom terenu (z
wyjątkiem bram i furtek), aďurowe, co
najmniej w 50%; z cokołem pełnym
max do wysokoċci 0,6m nad poziom
terenu,
dopuszcza sić stosowanie elementów
betonowych do budowy ogrodzeĉ
wyłącznie jako elementów słupów i
podmurówek,
zakazuje sić wznoszenia ogrodzeĉ
pełnych i w postaci aďurowego muru;

szczegółowe zasady i warunki scalania i
podziału nieruchomoċci objćtych planem
miejscowym: ustala sić:
-

minimalną powierzchnić nowo wydzielanej działki budowlanej - 2000m2,

-

minimalną szerokoċć frontu nowo wydzielanej działki budowlanej – 40m,

-

kąt połoďenia granic działki budowlanej
w stosunku do pasa drogowego w przedziale od 85o do 95o,

-

6)

dopuszcza sić miejscowe wycofanie
ogrodzeĉ w głąb działek budowlanych w miejscach sytuowania bram i
furtek,

dopuszcza sić wydzielanie działek budowlanych o powierzchni mniejszej niď
okreċlone planem wyłącznie dla potrzeb
lokalizacji urządzeĉ infrastruktury technicznej;

szczególne warunki zagospodarowania
terenów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: ze wzglćdu na
płytkie zaleganie wód gruntowych w terenie; realizacja zabudowy wymaga przeprowadzenia badaĉ gruntowych i specjalistycznych rozwiązaĉ budowlanych dotyczących posadowienia budynku i jego izolacji;
zasady obsługi terenu w infrastrukturć
techniczną: odpowiednio zgodnie z § 8;

9)
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sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uďytkowania terenów:
do czasu realizacji przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego, dopuszcza sić
zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania i uďytkowania terenu;

10) ustala sić wysokoċć stawki procentowej
słuďącej naliczaniu opłaty, o której mowa w
art. 36 ust. 4 ustawy: w wysokoċci: 0 %.
§ 16. Dla terenu komunikacji drogowej – publicznej drogi głównej, oznaczonej na rysunku
planu: 1KDG ustala sić:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja drogowa
– droga publiczna klasy głównej
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) ustala sić skrzyďowania z drogami 10KDZ i
11KDZ oraz z drogą 33KDL,
b) zakazuje sić urządzania bezpoċrednich
zjazdów z działek budowlanych oraz włączeĉ dróg wewnćtrznych na jezdnie główne drogi 1KDG z terenów P, MN/U, KS i U,
c) w liniach rozgraniczających drogi 1KDG
ustala sić lokowanie jezdni serwisowych,
urządzeĉ technicznych drogi oraz dopuszcza sić budowć chodników, ċcieďek rowerowych oraz obiektów i urządzeĉ słuďących komunikacji publicznej, takich jak: zatoki i przystanki autobusowe,
d) dopuszcza sić umieszczanie w liniach rozgraniczających drogi 1KDG urządzeĉ infrastruktury technicznej oraz obiektów i
urządzeĉ bezpieczeĉstwa ruchu drogowego na warunkach okreċlonych w przepisach odrćbnych dotyczących dróg publicznych;
3) zasady ochrony wartoċci ċrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) pasy terenu pomićdzy linią rozgraniczającą, a chodnikiem naleďy zagospodarować
zielenią – szpalery drzew i ďywopłoty tworzącą pasma zieleni izolacyjnej, o ile
nie koliduje to z urządzeniami infrastruktury technicznej i bezpieczeĉstwem ruchu
drogowego,

a) nakazuje sić, urządzenie na terenie 5E,
co najmniej 3 miejsc parkingowych dla
samochodów osobowych,

b) nakazuje sić zastosowanie zabezpieczeĉ
technicznych lub odpowiedni dobór technologii i urządzeĉ pozwalających na
ochronć ċrodowiska i zdrowia ludzi zgodnie z przepisami odrćbnymi Prawa ochrony ċrodowiska;

b) dopuszcza sić obsługć komunikacyjną
bezpoċrednio z drogi publicznej 1KDG
jednym zjazdem;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków: oznacza sić teren stanowiący
przedmiot ochrony wojewódzkiego konser-

zasady obsługi komunikacyjnej terenu:
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watora zabytków. Ustala sić ochronć zabytku
archeologicznego (stanowisko archeologiczne nr ew. AZP 59-62/40, 41) w formie strefy
ochrony konserwatorskiej, oznaczonej na rysunku planu specjalnym symbolem i numerem AZP 59-62/40, 41. Na obszarze w/w strefy
ustala sić:

nićcie i przebudowć rowów melioracji szczegółowej;
8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uďytkowania terenów:
do czasu realizacji drogi 1KDG dopuszcza sić
tymczasowe wykorzystanie terenów dla potrzeb produkcji rolnej lub pod parkingi;

-

nakaz uzyskania przez inwestora, od wojewódzkiego konserwatora zabytków przed wydaniem pozwolenia na budowć
lub zgłoszeniem właċciwemu organowi
budowy obiektów budowlanych, wiąďących sić z wykonywaniem prac ziemnych uzgodnienia zakresu i rodzaju niezbćdnych badaĉ archeologicznych,

-

nakaz uzyskania przez inwestora, od wojewódzkiego
konserwatora
zabytków
uzgodnienia zakresu i rodzaju niezbćdnych badaĉ archeologicznych poprzedzających inne niď wymienione tiret pierwszym roboty ziemne lub zmianć charakteru dotychczasowej działalnoċci w granicach ww. stref,

9) ustala sić wysokoċć stawki procentowej słuďącej naliczaniu opłaty, o której mowa w art.
36 ust. 4 ustawy: w wysokoċci: 0%.
§ 17. Dla terenów komunikacji drogowej –
publicznych dróg zbiorczych, oznaczonych na
rysunku planu: 9KDZ, 10KDZ oraz 11KDZ ustala
sić:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja drogowa
– drogi publiczne klasy zbiorczej;

-

nakaz przeprowadzenia badaĉ archeologicznych oraz wykonania ich dokumentacji (przed rozpoczćciem badaĉ archeologicznych wymagane jest uzyskanie od wojewódzkiego konserwatora zabytków pozwolenia na ich prowadzenie);

5) parametry i wskačniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza sić budowć obustronnych
chodników i ċcieďek rowerowych przy zachowaniu szerokoċci zgodnie z przepisami
odrćbnymi,
b) ustala sić szerokoċć drogi 1KDG w liniach
rozgraniczających zgodnie z rysunkiem
planu,
c) ustala sić docelowo dwie jezdnie główne
mające, co najmniej po 2 pasy ruchu w
jednym kierunku z dopuszczeniem moďliwoċci etapowania realizacji jednej jezdni,
d) dopuszcza sić lokalizowanie noċników reklamowych (nie mniej niď co 80m i odsunićtych minimum 30m od budynków),
e) dopuszcza sić lokowanie w liniach rozgraniczających drogi 1KDG elementów gminnego systemu informacji przestrzennej;
6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoċci objćtych planem miejscowym: nie okreċla sić;
7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu, w
tym zakaz zabudowy: na terenach zmeliorowanych, nakazuje sić przed inwestowaniem,
(w tym prowadzeniem inwestycji liniowych)
likwidacjć drenaďu rolniczego oraz przesu-

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) dla drogi 9KDZ - nakazuje sić zachowanie
warunków okreċlonych w przepisach odrćbnych dotyczących dróg publicznych jak
dla drogi klasy głównej do czasu przekazania terenu drogi 9KDZ innemu zarządzającemu,
b) dopuszcza sić zachowanie istniejących
budowli drogowych,
c) ustala sić skrzyďowanie dróg 10KDZ i
11KDZ z drogą 1KDG,
d) ustala sić odpowiednio budowć obustronnych chodników, ċcieďek rowerowych w obrćbie linii rozgraniczających
dróg KDZ oraz obiektów i urządzeĉ słuďących komunikacji publicznej, takich jak: zatoki i przystanki autobusowe,
e) dopuszcza sić umieszczanie w liniach rozgraniczających dróg KDZ urządzeĉ i sieci
infrastruktury technicznej oraz obiektów i
urządzeĉ bezpieczeĉstwa ruchu drogowego na warunkach okreċlonych w przepisach odrćbnych dotyczących dróg publicznych;
3) parametry i wskačniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, zasady
ochrony wartoċci ċrodowiska i przyrody:
a) pasy terenu pomićdzy linią rozgraniczającą, a chodnikiem naleďy zagospodarować
zielenią – szpalery drzew i ďywopłoty tworzącą pasma zieleni izolacyjnej, o ile
nie koliduje to z sieciami infrastruktury
technicznej i bezpieczeĉstwem ruchu drogowego,
b) ustala sić szerokoċć dróg KDZ w liniach
rozgraniczających zgodnie z rysunkiem
planu,
c) dla dróg 9KDZ, 10KDZ i 11KDZ ustala sić
jedną jezdnić mającą, co najmniej 1 pas
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ruchu w jednym kierunku o szerokoċci
3,5m z dopuszczeniem korekty zgodnie z
przepisami odrćbnymi oraz lokowanie
urządzeĉ technicznych drogi,
d) dopuszcza sić lokalizowanie wolnostojących noċników reklamowych (nie mniej
niď co 80m i odsunićtych 30m od budynków),
e) pasy terenu wzdłuď linii rozgraniczającej
dróg KDZ naleďy zagospodarować zielenią
w formie szpalerów drzew i ďywopłotów
tworzących pasma zieleni izolacyjnej;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu, w
tym zakaz zabudowy:
a) dopuszcza sić sytuowanie napowietrznych
linii elektroenergetycznych 110kV i 15kV
przy zachowaniu odpowiednich odległoċci
od krawćdzi jezdni. Ustala sić zamianć na
podziemne napowietrznych linii elektroenergetycznych w przypadku pojawienia
sić takich moďliwoċci technicznych. W
przypadku likwidacji linii lub jej przebudowy na podziemną ograniczenia w zagospodarowaniu terenu tracą moc odpowiednio,
b) dopuszcza sić przebudowć i przesunićcie
gazociągu ċredniego ciċnienia z zachowaniem odpowiednich odległoċci podstawowych,
c) na terenach zmeliorowanych, ustala sić
przed inwestowaniem, (w tym prowadzeniem inwestycji liniowych) nakaz likwidacji lub przebudowy drenaďu rolniczego.
Dopuszcza sić przesunićcie i przebudowć
rowów melioracji szczegółowej i usytuowanie równolegle wzdłuď granic działek
lub dróg;
5) nie okreċla sić:
a) szczegółowych zasad i warunków scalania
i podziału nieruchomoċci,
b) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków,
c) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uďytkowania
terenów;
6) ustala sić wysokoċć stawki procentowej słuďącej naliczaniu opłaty, o której mowa w art.
36 ust. 4 ustawy: w wysokoċci: 0%.
§ 18. Dla terenów komunikacji drogowej –
publicznych dróg lokalnych, oznaczonych na
rysunku planu: 3KDL (droga gminna), 22KDL
(droga gminna), 27KDL (droga powiatowa nr
1508W), 28KDL (droga gminna nr 150211W),
29KDL (droga gminna), 33KDL (droga powiatowa nr 1508W), ustala sić:

Poz. 6035

1) przeznaczenie terenu: komunikacja drogowa
– drogi publiczne lokalne w ciągu dróg powiatowych i gminnych;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) dopuszcza sić, przebudowć istniejących
budowli drogowych,
b) dopuszcza sić, odpowiednio budowć obustronnych chodników, ċcieďek rowerowych w obrćbie linii rozgraniczających
drogi oraz obiektów i urządzeĉ słuďących
komunikacji publicznej, takich jak: zatoki i
przystanki autobusowe,
c) dopuszcza sić, umieszczanie w liniach
rozgraniczających drogi urządzeĉ infrastruktury technicznej;
3) parametry i wskačniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, zasady
ochrony wartoċci ċrodowiska i przyrody:
a) ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,
b) ustala sić jedną jezdnić mającą, co najmniej 1 pas ruchu w jednym kierunku o
szerokoċci 3m dopuszczając korekty zgodnie z przepisami odrćbnymi,
c) pasy terenu wzdłuď linii rozgraniczającej
naleďy zagospodarować zielenią – szpalery drzew i ďywopłoty,
d) dopuszcza sić lokalizowanie noċników reklamowych (w odstćpach nie mniej niď co
80m i odsunićtych 30m od budynków) i
elementów gminnego systemu informacji
przestrzennej;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu, w
tym zakaz zabudowy:
a) dopuszcza sić sytuowanie napowietrznych
linii elektroenergetycznych 110kV i 15kV
przy zachowaniu odpowiednich odległoċci
od krawćdzi jezdni. Ustala sić zamianć na
podziemne napowietrznych linii elektroenergetycznych w przypadku pojawienia
sić takich moďliwoċci technicznych. W
przypadku likwidacji linii lub jej przebudowy na podziemną ograniczenia w zagospodarowaniu terenu tracą odpowiednio
moc,
b) dopuszcza sić przebudowć i przesunićcie
gazociągu ċredniego ciċnienia z zachowaniem odpowiednich odległoċci podstawowych,
c) na terenach zmeliorowanych, nakazuje sić
przed inwestowaniem, (w tym prowadzeniem inwestycji liniowych) likwidacjć lub
przebudowć drenaďu rolniczego oraz
przesunićcie i przebudowć rowów melioracji szczegółowej;
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5) zasady ochrony wartoċci krajobrazu kulturowego:
a) oznacza sić teren stanowiący przedmiot
ochrony wojewódzkiego konserwatora
zabytków, dotyczy drogi 3KDL. Ustala sić
ochronć zabytku archeologicznego (stanowiska archeologiczne nr ew. AZP 5962/40, 41) w formie strefy ochrony konserwatorskiej, oznaczonej na rysunku planu specjalnym symbolem i numerem AZP
59-62/40, 41. Na obszarze w/w strefy ustala sić:
-

nakaz uzyskania przez inwestora, od
wojewódzkiego konserwatora zabytków - przed wydaniem pozwolenia na
budowć lub zgłoszeniem właċciwemu
organowi budowy obiektów budowlanych, wiąďących sić z wykonywaniem
prac ziemnych - uzgodnienia zakresu i
rodzaju niezbćdnych badaĉ archeologicznych,

-

nakaz uzyskania przez inwestora, od
wojewódzkiego konserwatora zabytków uzgodnienia zakresu i rodzaju niezbćdnych badaĉ archeologicznych poprzedzających inne niď wymienione tiret pierwszym ziemne lub zmianć charakteru dotychczasowej działalnoċci w
granicach ww. stref,

-

nakaz przeprowadzenia badaĉ archeologicznych oraz wykonanie ich dokumentacji (przed rozpoczćciem badaĉ
archeologicznych wymagane jest uzyskanie od wojewódzkiego konserwatora zabytków pozwolenia na ich prowadzenie),

b) zachowanie i ochronć kapliczki przydroďnej (na terenie 33KDL) wraz z towarzyszącym drzewostanem, dopuszczając przesunićcie w przypadku przebudowy drogi
33KDL. Ustala sić wydzielenie przy kapliczce placu o minimalnych wymiarach
1,5m x 1,5m;
6) nie okreċla sić: szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomoċci,
sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uďytkowania terenów;
7) ustala sić wysokoċć stawki procentowej słuďącej naliczaniu opłaty, o której mowa w art.
36 ust. 4 ustawy: w wysokoċci: 0 %
§ 19. Dla terenów komunikacji drogowej –
publicznych dróg dojazdowych, oznaczonych na
rysunku planu: 23KDD, (droga gminna), 25KDD
(droga gminna nr 150214W), 37KDD (droga powiatowa nr 1508W), ustala sić:
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1) przeznaczenie terenu: komunikacja drogowa
– drogi publiczne klasy dojazdowej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) ustala sić połączenie drogi 23KDD z drogą
22KDL jak na rysunku planu,
b) ustala sić połączenie drogi 25KDD z drogą
22KDL, 27KDL i 9KDZ jak na rysunku planu,
c) ustala sić połączenie drogi 37KDD z drogą
33KDL jak na rysunku planu,
d) dopuszcza sić budowć obustronnych
chodników w obrćbie linii rozgraniczających dróg,
e) dopuszczą sić umieszczanie urządzeĉ infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg;
3) parametry i wskačniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu; zasady
ochrony wartoċci ċrodowiska i przyrody:
a) ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,
b) ustala sić jedną jezdnić mającą, co najmniej 1 pas ruchu w jednym kierunku o
szerokoċci, co najmniej 2,5m dopuszczając
korekty zgodnie z przepisami odrćbnymi,
c) pasy terenu wzdłuď linii rozgraniczającej
naleďy zagospodarować zielenią – szpalery drzew i ďywopłoty;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu, w
tym zakaz zabudowy:
a) dopuszcza sić sytuowanie napowietrznych
linii elektroenergetycznych 110kV i 15kV
przy zachowaniu odpowiednich odległoċci
od krawćdzi jezdni. Ustala sić zamianć na
podziemne napowietrznych linii elektroenergetycznych w przypadku pojawienia
sić takich moďliwoċci technicznych. W
przypadku likwidacji linii lub jej przebudowy na podziemną ograniczenia w zagospodarowaniu terenu tracą odpowiednio
moc,
b) dopuszcza sić przebudowć i przesunićcie
gazociągu ċredniego ciċnienia z zachowaniem odpowiednich odległoċci podstawowych,
c) na terenach zmeliorowanych, nakazuje sić
przed inwestowaniem, (w tym prowadzeniem inwestycji liniowych) likwidacjć lub
przebudowć drenaďu rolniczego oraz w
przypadku takiej koniecznoċci przesunićcie i przebudowć rowów melioracji szczegółowej;
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5) nie okreċla sić nakazów, zakazów dopuszczeĉ
lub ograniczeĉ ze wzglćdu na brak wystćpowania przedmiotu ustaleĉ dotyczących:

5) nie okreċla sić nakazów, zakazów dopuszczeĉ
lub ograniczeĉ ze wzglćdu na brak wystćpowania przedmiotu ustaleĉ dotyczących:

a) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków,

a) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków,

b) szczegółowych zasad i warunków scalania
i podziału nieruchomoċci;

b) szczegółowych zasad i warunków scalania
i podziału nieruchomoċci,

6) sposób termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uďytkowania terenów: do
czasu realizacji drogi 23KDD dopuszcza sić
tymczasowe wykorzystanie terenów dla potrzeb produkcji rolnej;

c) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uďytkowania
terenu;
6) ustala sić wysokoċć stawki procentowej słuďącej naliczaniu opłaty, o której mowa w art.
36 ust. 4 ustawy: w wysokoċci: 0%.

7) ustala sić wysokoċć stawki procentowej słuďącej naliczaniu opłaty, o której mowa w art.
36 ust. 4 ustawy: w wysokoċci: 0%.
§ 20. Dla terenów komunikacji drogowej –
dróg wewnćtrznych, oznaczonych na rysunku
planu: 6aKDW i 31KDW - ustala sić:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja drogowa
– drogi wewnćtrzne;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) ustala sić połączenie drogi 31KDW z drogą
lokalną 28KDL i z drogą lokalną 29KDL jak
na rysunku planu,
b) ustala sić połączenie drogi 6aKDW z drogą
zbiorczą 9KDZ jak na rysunku planu,
c) dopuszcza sić budowć chodnika w obrćbie linii rozgraniczającej drogi,
d) dopuszczą sić umieszczanie w liniach rozgraniczających drogi urządzeĉ infrastruktury technicznej;
3) parametry i wskačniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu; zasady
ochrony wartoċci ċrodowiska i przyrody:
a) ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,
b) ustala sić realizacje jezdni,
c) dopuszcza sić lokalizowanie noċników reklamowych (nie mniej niď co 80m i odsunićtych 30m od budynków) oraz elementów gminnego systemu informacji przestrzennej;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu, w
tym zakaz zabudowy: na terenach zmeliorowanych, nakazuje sić przed inwestowaniem,
(w tym prowadzeniem inwestycji liniowych)
likwidacjć lub przebudowć drenaďu rolniczego oraz w przypadku takiej koniecznoċci
przesunićcie i przebudowć rowów melioracji
szczegółowej;

Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 21. Z dniem wejċcia w ďycie planu, na obszarze objćtym planem tracą moc obowiązującą
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzanów Duďy uchwalonego uchwałą nr 66/03 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 marca 2003r.,
opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z
dnia 12 sierpnia 2003r. Nr 218, poz. 5615 oraz
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Chlebnia i
Natolin uchwalonego uchwałą nr 458/2005 Rady
Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia
22 czerwca 2005r., opublikowaną w Dz. Urz.
Woj. Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2005r. nr
154, poz. 4859 i uchwałą nr 485/2005 z dnia
24 sierpnia 2005r. opublikowaną w Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego z dnia 12 pačdziernika 2005r. Nr
229 poz. 7523.
§ 22. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.
§ 23. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Mazowieckiego.
1)

2)

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z
2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr
17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 173, poz.
1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z
2009r. Nr 52, poz. 420, Nr157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z
2011r. Nr 21, poz. 113.
zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z
2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr
225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 123,
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220,
poz.141, z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 106, poz. 675, Nr
119, poz. 804, Nr 130, poz. 871 i Nr 155, poz. 1043 oraz z
2011r. Nr 32, poz.159, Nr 153, poz. 901.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Joanna Wróblewska
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