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UCHWAŁA Nr XVII/127/03 
Rady Miejskiej w Policach 

z dnia 30 grudnia 2003 roku  

 
 

w sprawie uchwalenia zmian w planie miejscowym zago spodarowania 
przestrzennego miasta Police, dla obszaru poło żonego na północ od rzeki 
Gunicy. 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 
984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568), 
art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
1999r. Nr 15 poz. 139; Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 
109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001r. Nr 5 poz. 42; Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 
1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804; z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 113 poz. 984, Nr 
130 poz. 1112) w związku art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2003r. Nr 80 poz. 717), Rada Miejska w 
Policach uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXII/150/00  Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 
marca 2000 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w planie miejscowym 
zagospodarowania przestrzennego miasta Police dla obszaru położonego na północ od 
rzeki Gunicy oraz uchwałą Nr XXIII/160/00 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 kwietnia 
2000 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w planie 
miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Police dla obszaru położonego 
na północ od rzeki Gunicy, uchwala się zmiany w planie miejscowym 
zagospodarowania przestrzennego miasta Police zatwierdzonym uchwałą nr V/32/88 
Rady Narodowej Miasta i Gminy w Policach z dnia 29 grudnia 1988r. (Dz. Urzęd. Woj. 
Szczecińskiego z 1989r. Nr 1 poz. 6) podtrzymany Uchwałą Nr IX/77/90 Rady Gminy i 
Miasta w Policach z dnia 28.12.1990r. (Dz. Urzęd. Woj. Szczecińskiego z 1991r. Nr 1 
poz.4). 

2. Granice obszaru zmian w planie, o powierzchni 115,38 ha, zaznaczono na 
rysunkach w skali 1:1000 stanowiących załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 będące integralną 
częścią niniejszej uchwały. 

3. Przedmiotem zmian w planie jest zmiana funkcji terenów o przeznaczeniu pod 
zabudowę zagrodową, tereny rolnicze, ośrodki obsługi rolnictwa, przemysł i usługi na 
tereny przeznaczone pod funkcje mieszkaniowe, mieszkaniowo - usługowe, usługowe, 
infrastruktury technicznej, zieleni miejskiej, a także pod lasy o funkcji ochronnej. 

§ 2. 1. Zmiany w planie określone są przez: 
1) ustalenie warunków i zasad regulacji zagospodarowania przestrzennego oraz  

kształtowania ładu przestrzennego całego obszaru objętego zmianami planu 
przedstawione w formie ustaleń ogólnych zawartych w § 5 niniejszej uchwały 

2) ustalenia przeznaczenia terenu, warunki kształtowania zabudowy i przestrzennego 
zagospodarowania dla wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi terenów, 
przedstawione w formie ustaleń szczegółowych zawartych w § 6 niniejszej uchwały. 
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3) rysunki zmian w planie wykonane na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 
1:1000 stanowiące załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszej uchwały. 

2. Ustalenia zmian w planie oraz rysunki stanowią integralną całość w zakresie 
regulowanym niniejszą uchwałą.  

§ 3. Na obszarze zmian w planie ustala się: 
1) przeznaczenie terenów, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub innych zasadach 

zagospodarowania, 
3) rozmieszczenie inwestycji celu publicznego i określenie warunków ich realizacji, 
4) lokalne warunki i zasady kształtowania kompozycji i form zabudowy, 
5) warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska 

przyrodniczego i kulturowego, 
6) zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane, 
7) warunki i zasady kształtowania układu komunikacyjnego, 
8) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej. 

§ 4. 1. Ustala się następujące zasady konstrukcji zmian w planie: 
1) Dla wyodrębnionych terenów elementarnych sformułowano szczegółowe ustalenia 

zawarte w tzw. „Karcie terenu”. 
2) Ustalenia ogólne obowiązują na całym terenie zmian planu a ustalenia szczegółowe 

obowiązują dla poszczególnych terenów elementarnych i mają jednolity układ 
formalny. Ustalenia zawarto w siedmiu grupach i oznaczono numerami od 1 do 7: 

1. ustalenia funkcjonalne, 
2. ustalenia kompozycji i form zabudowy, 
3. ustalenia zasad parcelacji, 
4. ustalenia ekologiczne, 
5. ustalenia dotyczące dóbr kultury, 
6. ustalenia komunikacyjne, 
7. ustalenia inżynieryjne. 

3) Obszar podzielony został na tereny elementarne oznaczone na rysunku i w tekście 
identyfikatorem cyfrowo-literowym (symbol adresowy). Pierwsza litera oznacza 
symbol strefy miejskiej w planie miasta, liczba oznacza kolejny numer terenu 
elementarnego (lub ulicy), literowy symbol określa przeznaczenie terenu (lub 
klasyfikację funkcjonalną ulicy) np. Z 09 MJ (np. 05 KL). Teren elementarny  
przeznaczony dla istniejącej linii kolejowej oznaczony został na poszczególnych 
rysunkach symbolem literowym KK/1, KK/2, KK/3. 

4) W grupie ustaleń funkcjonalnych zostało określone przeznaczenie terenu. W ramach 
terenu elementarnego wydzielono mniejsze obszary tzw. „wydzielenia”, dla których, 
ustalono odrębne przeznaczenie lub sposób zagospodarowania. Wydzielone 
obszary oznaczono identyfikatorem cyfrowo-literowym np. 1.1.UZ, 1.1.KP. 

5) Nie każde ustalenie tekstowe posiada swoje odwzorowanie na rysunku. 

2. Uchwala się rysunki zmian w planie miejscowym zagospodarowania 
przestrzennego, zawarte w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5 w skali 1:1000. 
1) Oznaczenia graficzne zawarte na rysunkach zmian w planie zostały objaśnione w 

legendzie. 
2) Przyjmuje się jako obowiązujące ustalenia następujące oznaczenia graficzne: 

a) przeznaczenie terenów, 
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b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i zasadach 
zagospodarowania, 

c) oznaczenia kompozycji i form zabudowy, 
d) oznaczenia ekologiczne, 
e) oznaczenie dotyczące dóbr kultury, 
f) oznaczenia komunikacyjne. 

3. Ustala się słownik zawierający definicje terminów użytych w ustaleniach zmian 
planu objętych niniejszą uchwałą: 
1) cel publiczny – przestrzeń publiczna zgodna z definicją zawartą w obowiązujących 

ustawach, 
2) dost ęp publiczny  – nieskrępowany dostęp do terenu (obiektu) możliwy o każdej 

porze, 
3) mały pawilon handlowy  – obiekt umożliwiający prowadzenie działalności usługowej 

w zakresie podstawowym o pow. zabudowy do 25m2 i wysokości do 4,5 m, 
4) mieszkanie funkcyjne  – mieszkanie służące do obsługi funkcji terenu lub obiektu, 

zlokalizowane w obiekcie niemieszkalnym. Mieszkanie funkcyjne nie jest elementem 
funkcji chronionych, 

5) niezakłócony widok przestrzeni – widok na pojedynczy obiekt, zespół obiektów 
lub na naturalne formy przyrodnicze, oglądany z wykształconej formy 
zagospodarowania przestrzeni (tj. z ciągu komunikacyjnego, planu itp.), 

6) powierzchnia biologicznie czynna  – grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz woda 
powierzchniowa na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i 
stropodachów urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu 
zapewniającym ich naturalną wegetację o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2,  

7) powierzchnia zabudowy  – to powierzchnia zabudowana i utwardzona na działce, 
8) strefy  – granice obszarów, w których obowiązują specjalne rygory gospodarki 

przestrzennej, 
9) typ zabudowy  – zespół cech zabudowy: usytuowanie na działce, gabaryty, kształt 

dachu, 
10) usługi typu podstawowego  – usługi związane z codzienną obsługą mieszkańców i  

służące zaspokajaniu bieżących potrzeb bytowych np.: punkty handlowe artykułów 
użytku codziennego, punkty gastronomiczne, punkt obsługi w zakresie potrzeb 
higieniczno-medycznych, podstawowe usługi w zakresie rzemiosła nieuciążliwego oraz 
inne nieuciążliwe usługi funkcjonujące w ramach tzw. działalności gospodarczej, 

11) warto ściowy drzewostan  - rodzaje i gatunki drzew w rozumieniu obowiązujących 
przepisów ochrony środowiska i ochrony przyrody, 

12) zabudowa usługowa nieuci ążliwa  – zabudowa wraz ze zlokalizowaną w niej  
funkcją usługową, która pod względem oddziaływania na różne elementy 
środowiska (hałas, emisje, itp.) ogranicza się do terenu własnej działki i nie narusza 
interesu osób trzecich oraz ustawowych norm ochrony środowiska, a także nie 
wymaga składowania materiałów i towarów na otwartym terenie, 

13) zabudowa obrze żna – zabudowa zlokalizowana w sposób ciągły wzdłuż określonej 
linii zabudowy kształtująca przestrzeń publiczną ulic i placów,  

14) zabudowa lokalna  – istniejąca zabudowa występująca w większości (60%) na danym 
terenie elementarnym lub w ciągu ulicznym posiadająca zbliżony charakter 
architektoniczny (forma dachu, układ kalenicowy, ilość kondygnacji, rodzaj gzymsu lub 
attyki), 

15) zamkni ęcie kompozycyjne  – ograniczenie widoku przestrzeni otwartej obiektem 
budowlanym (grupą obiektów), 
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16) zieleń izolacyjna  – pas o szerokości co najmniej 10m zwartej zieleni wysokiej 
złożonej z gatunków odpornych na zanieczyszczenia, oddzielającej obiekty uciążliwe 
od terenów o funkcjach chronionych, 

17) wysoko ść budynku lub jego cz ęści – służąca do określenia maksymalnego, 
pionowego wymiaru budynku, liczy się od poziomu terenu przy najniżej położonym 
wejściu do budynku do górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki bądź 
jako wymiar liczony od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu 
(kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych,  

18) za bezpośredni dost ęp do działki uważa się taki, w którym działka ma wspólną 
granicę z liniami rozgraniczającymi drogi, na długości umożliwiającej obsługę działki 
(dojście, dojazd, przyłączenie do sieci infrastruktury).   

  
Rozdział I 

Ustalenia ogólne (U.O.) 

§ 5. 1. Ustalenia funkcjonalne. 
1) Zakazuje się lokalizacji obiektów i inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia 

ludzi oraz mogących pogorszyć stan środowiska, za wyjątkiem dopuszczonych w 
ustaleniach szczegółowych. 

2) Wszystkie projektowane ciągi pieszo-jezdne są ciągami komunikacji publicznej. 
3) Na terenach zabudowy mieszkaniowej lokalizacja wbudowanych usług typu 

podstawowego jest zgodna z planem. 
4) Na terenach zabudowy wielorodzinnej zabudowa jednorodzinna jest zgodna z 

planem. 
5) Na terenach zabudowy jednorodzinnej istniejąca zabudowa wielorodzinna jest 

zgodna z planem. 

2. Ustalenia kompozycji i form zabudowy.  
1) Zabudowa w typie zabudowy sąsiedniej, za wyjątkiem dopuszczonej w ustaleniach 

szczegółowych. 
2) Określone na rysunku i w tekście planu linie zabudowy nie dotyczą wykuszy i 

balkonów. 
3) Dla istniejących budynków lub ich części pozostających poza linią zabudowy 

dopuszcza się remonty i przebudowy bez prawa powiększania kubatury za 
wyjątkiem budowy lukarn i świetlików oraz termoizolacji. 

4) Obowiązujące linie zabudowy oraz nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą 
obiektów infrastruktury technicznej (np. stacji transformatorowych). 

5) Nakazuje się realizację elewacji obiektów przyległych do przestrzeni publicznych z 
materiałów elewacyjnych trwałych o wysokiej jakości np. kamień naturalny, 
ceramika, masy sztukatorskie, wszelkie materiały uzyskiwane dzięki tradycyjnym 
technologiom rzemieślniczym. 

6) Wyklucza się realizację budynków w systemie wielkopłytowym. 

3. Ustalenia zasad parcelacji.  
1) Ustalone w planie minimalne wielkości działek, w przypadku realizacji kilku obiektów 

na wspólnej działce przelicza się odpowiednio na ilość budynków (także segmentów 
w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej). 

2) Ustalenia zasad parcelacji nie dotyczą wydzieleń pod urządzenia infrastruktury 
technicznej. 

3) Minimalna powierzchnia wydzielonych działek nie dotyczy podziałów wzdłuż linii 
rozgraniczających tereny elementarne. 
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4) Zasady parcelacji nie dotyczą podziałów polegających na wydzieleniu działek 
niezbędnych do prawidłowego korzystania z budynków zgodnych z planem 
istniejących na terenie w chwili wejścia w życie niniejszych zmian w planie. 

5) Linie wewnętrznego podziału na działki stanowią jedynie proponowany podział i nie 
są obowiązujące. 

4. Ustalenia ekologiczne. 
1) Zakaz lokalizacji obiektów obniżających standard warunków mieszkaniowych na 

terenach zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej. 
2) Ochrona wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć sanitarnych. 
3) Ustala się konieczność wprowadzenia i utrzymania zieleni przez użytkowników 

działek budowlanych. 
4) Układane sieci kanalizacyjne nie mogą pogorszyć stosunków wodnych. 
5) Zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i 

gruntu. 
6) Zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych w korytarzu ekologicznym rzeki Gunicy z 

wyłączeniem uzupełnień istniejącej zabudowy. 

5. Ustalenia dotycz ące dóbr kultury.  
1) W przypadku obiektów zakwalifikowanych do wpisu do rejestru zabytków wymagana 

jest zgoda organu właściwego w zakresie ochrony dóbr kultury, w przypadku 
obiektów będących w ewidencji konserwatorskiej wymagana jest opinia organu 
właściwego w zakresie ochrony dóbr kultury do projektu budowlanego. 

2) W strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej (pokazanej na rysunku planu) 
ochronie podlega: 

a) historyczna kompozycja układu przestrzennego, w tym rozplanowanie zabudowy, 
b) istniejąca zabytkowa zabudowa i inne elementy zagospodarowania (starodrzew, 

mała architektura). 
Na terenie strefy obowiązuje: 

a) trwałe zachowanie historycznego układu przestrzennego we wszystkich jego 
elementach, 

b) usunięcie elementów dysharmonizujących, 
c) wszelka działalność wymaga zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

3) W strefie „K” ochrony krajobrazu (pokazanej na rysunku planu) ochronie podlegają: 
a) historycznie ukształtowana granica założeń zieleni komponowanej, 
b) kompozycja, rozplanowanie i skład gatunkowy zieleni, 
c) rozplanowanie dróg i ścieżek, 
d) mała architektura tj. ogrodzenia, bramy i inne, 

Na terenie strefy obowiązuje: 
a) zachowanie i rewaloryzacja elementów zagospodarowania założeń zieleni, 
b) wyłączenie terenu z zabudowy, 
c) oznakowanie cmentarza jako historycznego miejsca pochówku  
d) opiniowanie dokumentacji projektowej wszelkich prac przez wojewódzkiego 

konserwatora zabytków. 
4) W strefie E ochrony ekspozycji sylwety zabytkowego układu przestrzennego 

(pokazanej na rysunku planu) ochronie podlega teren stanowiący zabezpieczenie 
widoku na sylwetę układu przestrzennego. Warunki ochrony: 

a) zakaz zabudowy zakłócającej wgląd na sylwetę kościoła i jego teren, 
b) uzgadnianie  z organem właściwym wszelkich działań inwestorskich związanych z 

zabudową w strefie. 
5) W obiektach wpisanych do rejestru zabytków (wskazanych w ustaleniach 

szczegółowych) ochronie podlega: 
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a) forma architektoniczna obiektu we wszystkich jej fragmentach (wysokość, forma 
dachu, kompozycja elewacji wraz z detalem architektonicznym i stolarką, materiał 
budowlany), 

b) funkcja obiektu, której ewentualna zmiana wymaga zgody organu właściwego. 
Obowiązuje: 

a) trwałe zachowanie obiektu wpisanego do rejestru zabytków, 
b) utrzymanie otoczenia obiektu zabytkowego zgodnie z historycznym 

zagospodarowaniem, 
c) uzgadnianie z organem właściwym wszelkich zmian w obiekcie zabytkowym, 
d) prowadzenie wszelkich inwestycji jedynie za zgodą organu właściwego. 

6) W obiektach znajdujących się w ewidencji konserwatorskiej (wskazanych w 
ustaleniach szczegółowych) ochronie podlega zasadnicza forma architektoniczna 
obiektu (gabaryty wysokościowe, forma dachu, kompozycja elewacji). Obowiązuje: 
a) utrzymanie tradycyjnej kompozycji architektonicznej obiektu, 
b) opiniowanie przez organ właściwy działań mających wpływ na wygląd obiektu, 
c) opracowanie dokumentacji konserwatorskiej obiektu w przypadku jego rozbiórki. 

7) Na terenie objętym strefą W II częściowej ochrony archeologicznej (pokazanej na 
rysunku planu) obowiązuje: 
a) zachowanie stanowisk archeologicznych ujętych w ewidencji służby 

konserwatorskiej oraz wpisanych do rejestru zabytków, 
b) uzgadnianie i opiniowanie wszelkich prac inżynierskich i budowlanych 

podejmowanych w obszarze strefy z organem właściwym, każdorazowo 
występowanie o szczegółowe wytyczne konserwatorskie i opinie przed 
podjęciem decyzji o jakiejkolwiek działalności, 

c) w przypadku podjęcia realizacji inwestycji, obowiązek prowadzenia badań 
ratunkowych na koszt inwestora, 

d) zawiadomienie organu właściwego o podjęciu działań inwestycyjnych lub 
remontowych związanych z pracami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum 
trzymiesięcznym, 

e) uzależnienie rozpoczęcia prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji od 
uzyskania stosownego pozwolenia ze strony organu właściwego. 

8) Ustalenia dotyczące ochrony stanowisk archeologicznych w strefie W II obowiązują 
w przypadku zagospodarowania tymczasowego wymagającego przeprowadzenia 
robót ziemnych. 

9) W obrębie głównych ciągów komunikacyjnych należy dążyć do jednolitego 
charakteru zabudowy z utrzymaniem elementów o pierwotnej formie 
architektonicznej. 

6. Ustalenia komunikacyjne.  
1) Projektowane tereny ulic lokalnych, ulic dojazdowych, wydzielonych ciągów 

komunikacji pieszo-jezdnej i pieszej uznaje się za przeznaczone do realizacji celów 
publicznych, za wyjątkiem dróg wewnętrznych wskazanych w ustaleniach 
szczegółowych. 

2) Realizacja każdego nowego obiektu oraz rozbudowa i przebudowa obiektu 
istniejącego, a także zmiana sposobu użytkowania terenu powodująca przyrost 
potrzeb parkingowych jest uwarunkowana - z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 4) i ust. 6 pkt 
5) - umieszczeniem na terenie inwestycji miejsc postojowych umożliwiających jego 
prawidłowe funkcjonowanie. 

3) Jeżeli lokalizacja lub rozbudowa obiektu powoduje ubytek istniejących, nie 
tymczasowych miejsc postojowych, muszą one być – z zastrzeżeniem ustalenia ust. 
6 pkt 4) i ust. 6 pkt 5) – odtworzone na terenie inwestycji. Ustalenia nie dotyczy: 



 7 

a) realizacji urządzeń dla potrzeb komunikacji zbiorowej, 
b) likwidacji garaży jednokondygnacyjnych, boksowych z powodu budowy urządzeń 

infrastruktury technicznej, 
c) likwidacji garaży jednokondygnacyjnych, boksowych z powodu realizacji 

zagospodarowania zgodnego z planem. 
4) Dopuszcza się realizację miejsc postojowych, o których mowa w ust. 6 pkt 2) i ust. 6 

pkt 3) poza terenem inwestycji (np. na parkingu ogólnomiejskim), w bezpośrednim 
sąsiedztwie terenu inwestycji, pod warunkiem traktowania jej jako jednej inwestycji z 
inwestycją główną. 

5) Przyjmuje się jako obowiązujące następujące wskaźniki dotyczące, minimalnej ilości 
miejsc postojowych np.: związanych z realizowaniem nowych budynków oraz ze 
zmianą sposobu użytkowania istniejących budynków bądź pomieszczeń w części 
budynków: 

a) dla budynków z powierzchniami biurowymi i administracyjnymi np. biura, urzędy, 
poradnie, poczty, banki, należy realizować co najmniej 1 miejsce postojowe (mp) 
dla samochodów osobowych na 30 m2 powierzchni użytkowej (Pu) ( jednakże min. 
3 mp), 

b) dla budynków z powierzchniami handlowymi np. sklepy, domy towarowe, hale 
targowe, targowiska należy realizować co najmniej 1 miejsce postojowe (mp) dla 
samochodów osobowych na 40 m2 sali lub części służącej bezpośrednio 
sprzedaży (jednakże min. 2 mp na sklep – nie dotyczy obiektów w liniach 
regulacyjnych ulic), 

c) dla budynków z powierzchniami handlowymi np. place składowe, hurtownie, 
magazyny należy realizować co najmniej 1 miejsce postojowe (mp) dla 
samochodów osobowych na 30 m2 sali lub części służącej bezpośrednio 
sprzedaży, 

d) dla budynków z powierzchniami usług gastronomii i rozrywki np. restauracje, 
kawiarnie, bary, kluby, puby, dyskoteki należy realizować co najmniej 1 miejsce 
postojowe (mp) dla samochodów osobowych na 16 m2 sali konsumpcyjnej i 
tanecznej (jednakże min. 3 mp), 

e) dla budynków i miejsc zgromadzeń np. kościół, kaplice należy realizować co 
najmniej 1 miejsce postojowe (mp) dla samochodów osobowych na 30 miejsc 
siedzących (jednakże min. 10 mp), 

f) dla budynków usług kultury np. kin należy realizować co najmniej 1 miejsce 
postojowe (mp) dla samochodów osobowych na 25 miejsc siedzących (jednakże 
min. 10 mp), 

g) dla szkół podstawowych i ponad podstawowych należy realizować co najmniej 1 
miejsce postojowe (mp) dla samochodów osobowych na 25 uczniów (dodatkowo 
1mp na 10 uczniów powyżej 17 roku życia), 

h) dla budynków przedszkoli i miejsc pobytu dziennego dla dzieci należy realizować 
co najmniej 1 miejsce postojowe (mp) dla samochodów osobowych na 30 dzieci 
(jednakże min. 5 mp), 

i) dla budynków zakładów rzemieślniczych i przemysłowych należy realizować co 
najmniej 1 miejsce postojowe (mp) dla samochodów osobowych na 70 m2 Pu lub 
na 3 osoby zatrudnione, 

j) dla budynków warsztatów pojazdów mechanicznych należy realizować co najmniej 
6 miejsc postojowych (mp) dla samochodów osobowych na 1 stanowisko 
naprawcze lub obsługi wstępnej, 

k) dla budynków stacji benzynowych z miejscami do obsługi technicznej należy 
realizować co najmniej 10 miejsc postojowych (mp) dla samochodów osobowych 
na 1 miejsce do obsługi, 
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l) dla budynków myjni samochodowych należy realizować co najmniej 5 miejsc 
postojowych (mp) dla samochodów osobowych na 1 miejsce do mycia. 

6) W przypadku wydzielania nowych działek dla budownictwa jednorodzinnego należy 
przewidzieć możliwość zlokalizowania na działce co najmniej dwu miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych na 1 mieszkanie. Dla działek wydzielanych 
w zabudowie wielorodzinnej 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego na 1 
mieszkanie. 

7) Zakaz lokalizacji wydzielonych parkingów dla samochodów ciężarowych. 

7. Ustalenia in żynieryjne. 
1) Na obszarze planu, ustala się wyłącznie zorganizowany sposób gromadzenia i 

usuwania odpadów, odprowadzenia ścieków sanitarnych i wód opadowych oraz 
zaopatrzenia w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację. 

2) Linie regulacyjne ulic wyznaczają korytarze do prowadzenia sieci inżynieryjnych, w 
których w obszarze zmian w planie możliwa jest lokalizacja pełnego uzbrojenia 
miejskiego. 

3) Zaopatrzenie w wodę ustala się z istniejących ujęć komunalnych wody  poprzez 
zmodernizowane i projektowane sieci wodociągowe. 

4) Istniejące sieci wodociągowe wykonane z rur azbestowo-cementowych, żeliwnych 
itp. należy wymienić na nowe z uwagi na średnice oraz zły stan techniczny. 

5) Odprowadzenie ścieków sanitarnych - ustala się poprzez istniejącą i projektowaną 
sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej do oczyszczalni ścieków na terenie 
Zakładów Chemicznych „Police” SA lub oczyszczalni komunalnej. 

6) Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów ustala się poprzez wywóz na gminne 
składowisko odpadów w Sierakowie. 

7) Zaopatrzenie w ciepło ustala się w systemie ogrzewania indywidualnego lub 
zbiorowego (preferowane paliwo ekologiczne). 

8) Zaopatrzenie w gaz ustala się przez projektowany gazociąg średniego ciśnienia. 
Podłączenie odbiorców przez reduktory ciśnieniowe instalowane indywidualnie przy 
każdym obiekcie. 

9) Zasilanie w energię elektryczną ustala się z istniejących i projektowanych stacji 
transformatorowych 15/0,4 kV. Stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane będą 
energetycznymi projektowanymi liniami kablowymi 15 kV (SN). 

10) Istniejące energetyczne linie napowietrzne SN przebiegające przez tereny 
przeznaczone do przyszłej zabudowy należy skablować. Trasy nowych 
energetycznych kablowych linii 0,4 kV ustala się w projektowanych i istniejących 
pasach drogowych. 

11) Dla potrzeb teletechnicznych należy zarezerwować w pasach drogowych miejsce na 
przeprowadzenie kanalizacji teletechnicznej skomunikowanej z centralą miejską. 

12) Niezależnie od systemu wodociągowego miasta na terenie, należy projektować 
studnie awaryjne o wydajności 15 dm3/dxM na etapie projektów realizacyjnych 
zgodnie z zatwierdzonym przez szefa O.C. dla miasta i gminy Police „Planem 
zaopatrzenia ludności w wodę pitną w sytuacjach nadzwyczajnych dla miasta i 
gminy Police” opracowanym w lutym 2003r. 

13) Do czasu wybudowania systemu kanalizacyjnego dopuszcza się szczelne zbiorniki 
bezodpływowe. Obowiązuje ich likwidacja przez właściciela posesji po podłączeniu 
się do kanalizacji gminnej. 
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Rozdział II 
 Ustalenia szczegółowe  

 
§ 6.1. Teren o symbolu Z 01 RZ – teren rolniczy, łąki i pastwiska. 
Symbol terenu: Z 01 RZ Powierzchnia terenu (ha): 1,51 (załącznik nr 3) 

 Granice terenu Północno-wschodnia granica opracowania, teren Z 02/1 MJ, ul. 
Piastów, teren 26 KZ, teren 27 KM 

1 Ustalenia funkcjonalne  Teren rolniczy. Łąki i pastwiska. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy  Nie występują 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji  Nie występują 

4 Ustalenia ekologiczne  Nie występują 

5 Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury  Nie występują obiekty chronione 

6 Ustalenia 
komunikacyjne  Nie występują 

7 Ustalenia inżynieryjne  
 Istniejący rów melioracyjny do zachowania. 
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2. Teren o symbolu Z 02/1 MJ, Z 02/2 MJ, Z 02/3 MJ, Z 02/4 MJ – zabudowa 
mieszkaniowa. 
Symbol terenu: Z 02/1 MJ Powierzchnia terenu (ha): 0,50 (załącznik nr 3) 
 Granice terenu Północno-wschodnia granica opracowania, ul. Sosnowa, ul. Piastów. 
Symbol terenu: Z 02/2 MJ Powierzchnia terenu (ha): 2,26 (załącznik nr 3) 
 Granice terenu Ul. Sosnowa, północna granica opracowania, ul. Makowa, ul. 

Kwiatowa, ul. Piastów  
Symbol terenu: Z 02/3 MJ Powierzchnia terenu (ha): 2,97 (załącznik nr 3) 
 Granice terenu Ul. Kwiatowa, projektowana ulica 04 KD, ul. Piastów 
Symbol terenu: Z 02/4 MJ Powierzchnia terenu (ha): 0,98 (załącznik nr 3) 
 Granice terenu Ul. Piastów, projektowana ulica 04 KD, teren Z 03/1 RZ, ZN 
1 Ustalenia funkcjonalne 1) 

2) 
3) 

 
4) 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Zakaz zabudowy mieszkaniowej szeregowej. 
Dopuszcza się usługi typu podstawowego w parterach budynków 
mieszkalnych lub w obiektach wolnostojących. 
Wydzielić teren 1.1EE pod lokalizację stacji transformatorowej 
15/04kV według rysunku planu. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

1) 
2) 

 
 

3) 
 

4) 
5) 
6) 

 
 
 
 

7) 

Wysokość zabudowy do 10,0m. 
Dach o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 350, za wyjątkiem 
terenu Z 02/3 MJ (wzdłuż ulicy 04KD), Z 02/4 MJ, w którym 
dopuszcza się dach o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 250. 
W terenie Z 02/4 MJ nie obowiązuje ustalenie wg § 5, ust. 2 
pkt 1. 
Budynki usytuowane w układzie kalenicowym. 
Powierzchnia zabudowy do 40 % pow. działki. 
Obowiązująca linia zabudowy: 
a) 5,0 m od linii rozgraniczenia ul. Sosnowej, projektowana ulica 
04 KD 
b) w linii zabudowy istniejącej przy ul. Kwiatowej, 
c) na fragmencie ul. Kwiatowej wg rysunku planu 
Nieprzekraczalna linia zabudowy: 
a) 5,0 m od linii rozgraniczenia od ul. Makowej i projektowanej 
04KD 
b) 10,0 m od ciągu pieszego 1.1.KP w terenie Z 03/1 RZ, ZN 
c) na fragmencie ul. Piastów wg rysunku planu. 

3 Ustalenia zasad parcelacji  Minimalna wielkość wydzielanej działki budowlanej 900m2.  
4 Ustalenia ekologiczne 1) 

2) 
Powierzchnia biologicznie czynna min. 60% pow. działki. 
Wprowadzić zadrzewienie wzdłuż ulic. 

5 Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

 
Nie występują obiekty chronione 

6 Ustalenia komunikacyjne 1) 
 

2) 

Obsługa terenu od ul. Sosnowej, Kwiatowej, Makowej i 
projektowana ulica 0.4.KD. 
Zakaz obsługi nowej zabudowy z ul. Piastów.  

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 
 
 

2) 
 
 

3) 
 

4) 

Podłączenie do istniejących i projektowanych sieci  
wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. 
Sosnowej, Makowej, Kwiatowej, Piastów i projektowana ulica 
04.KD. 
Podłączenie do projektowanej energetycznej linii kablowej 0,4kV i 
teletechnicznej w projektowanej ulicy 04.KD lub do istniejącej 
energetycznej linii napowietrznej w ul. Sosnowej i Kwiatowej. 
Istniejąca energetyczna linia napowietrzna SN przeznaczona do 
skablowania. 
Projektowana stacja transformatorowa 15/0,4kV według rysunku 
planu. 
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3. Teren o symbolu Z 03/1 RZ, ZN, Z 03/2 RZ, ZN – tereny rolnicze, zieleń naturalna 
Symbol terenu: Z 03/1 RZ, 
ZN 

Powierzchnia terenu (ha): 4,63 (załącznik nr 3) 

Granice terenu ul. Piastów, teren Z 02/4 MJ, projektowana ulica 04.KD, ul. 
Makowa, teren Z 05/1 MJ, ul. Zielona, teren Z 04 US, teren Z 
03/2 RZ, ZN, projektowana ulica 05 KL 

Symbol terenu: Z 03/2 RZ, 
ZN 

Powierzchnia terenu (ha): 1,20 (załącznik nr 4) 

Granice terenu Teren Z 03/1 RZ, ZN, teren Z 04 US, projektowana ulica 05 KL 
1 Ustalenia funkcjonalne 1) 

 
 

2) 
3) 
4) 

Teren rolniczy. Istniejąca zieleń do zachowania i 
uzupełnienia. Dopuszcza się uzasadnione cięcia 
sanitarne. 
Dopuszcza się uprawy warzywniczo - sadownicze. 
Wydzielenie 1.1.KX na ciąg pieszo-jezdny w obu terenach. 
Wydzielić teren 1.1SP pod lokalizację piaskownika i 
separatora olejów według rysunku planu. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

 
 

Zakaz lokalizacji budynków o funkcji mieszkaniowej. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji  Nie występuje 

4 Ustalenia ekologiczne 1) 
 

2) 
3) 

Pas terenu wzdłuż cieku wodnego stanowi lokalny korytarz 
ekologiczny. 
Nakaz nasadzeń zieleni wzdłuż cieku wodnego. 
W odległości 6,0 m od cieku wodnego zakaz trwałego 
ogrodzenia. 

5 Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 Nie występują obiekty chronione 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
2) 

 
 

3) 
4) 

Proj. ciąg pieszo-jezdny 1.1.KX o szerokości 5,0 m. 
Obsługa terenu z ul. Makowej, projektowanej ulicy 04 KD, 
projektowanej ulicy 05 KL i proj. ciągu pieszo-jezdnego 
1.1.KX. 
Zakaz obsługi z ul. Piastów. 
Zakaz lokalizacji parkingów. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 

2) 
 

3) 

Istniejący ciek wodny do zachowania. Wymagana 
okresowa konserwacja. 
Istniejąca linia energetyczna SN napowietrzna do 
likwidacji. 
Projektowany piaskownik i separator olejów według 
rysunku planu. 
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4. Teren o symbolu Z 04 US – teren usług sportu i rekreacji. 
Symbol terenu: Z 04 US Powierzchnia terenu (ha): 1,48 (załącznik nr 4) 
Granice terenu Teren Z 03/1 RZ, ZN, ul. Zielona, projektowana ulica 05 KL, 

teren Z 03/2 RZ, ZN 
1 Ustalenia funkcjonalne 1) 

2) 
 

3) 
 
 
 

4) 

Tereny sportu i rekreacji. 
Dopuszcza się tymczasowo uprawy warzywniczo-
sadownicze. 
Wydzielić tereny 1.1SP i 1.2SP,P dla lokalizacji 
piaskownika z separatorem oraz piaskownika z 
separatorem i przepompownią ścieków według rysunku 
planu. 
Strefa zmiennych warunków gruntowo-wodnych. Przed 
lokalizacją zabudowy należy szczegółowo rozpoznać 
podłoże gruntowe. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

1) 
2) 

Wysokość zabudowy do 10,0m. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy pokazana na rys. planu. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji  Nie występuje 

4 Ustalenia ekologiczne 1) 
 

2) 

Pas terenu wzdłuż cieku wodnego stanowi lokalny korytarz 
ekologiczny. 
Wprowadzić zieleń wzdłuż cieku wodnego. 

5 Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 Nie występują obiekty chronione 

6 Ustalenia 
komunikacyjne  Obsługa terenu z projektowanej ulicy 05 KL i ul. Zielonej. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 
 

2) 
 

3) 
 

4) 

Podłączenie do istniejących i projektowanych sieci 
wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w  projektowanej ulicy 05 KL i ul. Zielonej. 
Podłączenie do projektowanej energetycznej linii 0,4kV i 
teletechnicznej w projektowanej ulicy 05 KL. 
Istniejąca linia energetyczna napowietrzna SN do 
likwidacji. 
Projektowany piaskownik i separator olejów oraz 
piaskownik z separatorem i przepompownię na dz. nr 
według rysunku planu. 
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5. Teren o symbolu Z 05/1 MJ, Z 05/2 MJ – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolnostojąca. 
Symbol terenu: Z 05/1 MJ Powierzchnia terenu (ha): 0,16 (załącznik nr 3) 
Granice terenu Ul. Makowa, ul. Zielona, teren Z 03/1 RZ, ZN 
Symbol terenu: Z 05/2 MJ Powierzchnia terenu (ha): 0,40 (załącznik nr 4) 
Granice terenu Północna granica opracowania, teren Z 18 MR, RZ, teren Z 06 

RZ, ZN 
1 Ustalenia funkcjonalne  Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca. 
2 Ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
1) 
2) 
3) 

 
 
 
 

4) 

Wysokość zabudowy do 10,0m. 
Dach o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 35°. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy: 
a) 5,0 m od linii rozgraniczenia ul. Zielonej, na fragmencie 
ulicy wg rysunku planu 
b) od ulicy Makowej wg rysunku planu 
c) 5,0 m od granicy opracowania. 
Powierzchnia zabudowy do 40 % pow. działki. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 
 

Minimalna wielkość wydzielanej działki budowlanej 
1000m2. 

4 Ustalenia ekologiczne 1) 
2) 

Powierzchnia biologicznie czynna min. 60 % pow. działki. 
Z uwagi na mało korzystne warunki pod zabudowę (woda 
gruntowa na głębokości 1,0 - 2,0 m ppt.) przed lokalizacją 
zabudowy należy wykonać szczegółowe badania podłoża. 
Wymagane podniesienie rzędnej do 2,5m.n.p.m. 

5 Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 Nie występują obiekty chronione 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

 
 

Obsługa terenu od ul. Zielonej i drogi gruntowej 
znajdującej się poza granicą opracowania 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 
 

2) 
 

3) 

Podłączenie do istniejących i projektowanych sieci 
wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w ul. Zielonej. 
Podłączenie do istniejącej i projektowanej linii 
energetycznej 0,4 kV i teletechnicznej w ul. Zielonej. 
Istniejący ciek wodny do zachowania. Wymagana 
okresowa konserwacja. 

 



 14 

6. Teren o symbolu Z 06 RZ, ZN – teren rolniczy, zieleń naturalna. 
Symbol terenu: Z 06 RZ, ZN Powierzchnia terenu (ha): 0,48 (załącznik nr 4) 
Granice terenu Ul. Zielona, teren Z 05/2 MJ, teren Z 18 MR, RZ, teren Z 12 MJ 
1 Ustalenia funkcjonalne 1) 

 
 

2) 

Teren rolniczy. Istniejąca zieleń do zachowania i 
uzupełnienia. Dopuszcza się uzasadnione cięcia 
sanitarne. 
Dopuszcza się uprawy warzywniczo - sadownicze. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

 
 

Zakaz zabudowy. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji  Nie występuje 

4 Ustalenia ekologiczne 1) 
 

2) 
3) 

 

Pas terenu wzdłuż cieku wodnego stanowi lokalny korytarz 
ekologiczny. 
Wprowadzić zieleń wzdłuż cieku wodnego. 
W odległości 6,0 m od cieku wodnego zakaz trwałego 
ogrodzenia umożliwiający dostęp w celach 
konserwacyjnych. 

5 Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury  Nie występują obiekty chronione 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

 Obsługa terenu z ul. Zielonej. 

7 Ustalenia inżynieryjne  Istniejący ciek wodny do zachowania. 
 



 15 

7. Teren o symbolu Z 07 U – teren usług komercyjnych. 
Symbol terenu: Z 07 U Powierzchnia terenu (ha): 0,44 (załącznik nr 4) 
 Granice terenu Ul. Piastów, teren Z 08 MJ,U 
1 Ustalenia funkcjonalne 1) 

2) 
Teren usługowy. Możliwość lokalizacji stacji paliw. 
W granicach terenu zlokalizować stację transformatorową. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

1) 
2) 
3) 

 
4) 

 
 

5) 
6) 

Wysokość zabudowy do 10,0m. 
Dach o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 350. 
Obowiązująca linia zabudowy od linii rozgraniczenia ul. 
Piastów według rysunku planu. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy 5,0 od linii 
rozgraniczenia ciągu pieszo-jezdnego 1.3.KX w terenie  
Z 08 MJ,U 
Powierzchnia zabudowy do 60 % pow. działki. 
Wydzielić teren 1.1EE pod lokalizację stacji 
transformatorowej 15/0,4kV według rysunku planu. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 
 

Nie wprowadza się ograniczeń. 

4 Ustalenia ekologiczne 1) 
2) 

 

Powierzchnia biologicznie czynna min. 40 % pow. działki. 
Uciążliwość prowadzonej działalności nie może 
przekroczyć granic własnej działki. 

5 Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 Nie występują obiekty chronione 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
2) 

 

Obsługa terenu od ul. Piastów. 
Dla projektowanej zabudowy konieczność zapewnienia 
odpowiedniej ilości miejsc postojowych na terenie 
własnym użytkownika, OG – § 5 ust. 6 pkt 5. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 
 

2) 
 

3) 

Podłączenie do istniejących i projektowanych sieci 
wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w ul. Piastów. 
Podłączenie do istniejącej lub projektowanej linii 
energetycznej 0,4kV i teletechnicznej w ul. Piastów. 
Projektowana stacja transformatorowa 15/0,4kV według 
rysunku planu. 
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8. Teren o symbolu Z 08 MJ, U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami. 
Symbol terenu: Z 08 MJ,U Powierzchnia terenu (ha): 3,81 (załącznik nr 4) 
 Granice terenu ul. Piastów, teren Z 07 U, projektowana ulica 05 KL, projektowana ulica 

08 KD, projektowana ulica 06 KL 
1 Ustalenia funkcjonalne 1) 

 
2) 
3) 
4) 

 
5) 

 
6) 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa z 
zastrzeżeniem U.O. §5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1. 
Istniejąca zabudowa wielorodzinna zgodna z planem. 
Zakaz zabudowy szeregowej. 
Istniejąca ulica Partyzantów zaliczona do kategorii dróg 
gminnych, projektowana jako ciąg pieszo-jezdny 1.1.KX. 
Istniejąca ulica Jana Kazimierza zaliczona do kategorii dróg 
gminnych, projektowana jako ciąg pieszo-jezdny 1.2.KX. 
Wydzielenie terenu 1.3 KX na ciąg pieszo-jezdny kategorii 
gminnej 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 

 
5) 

 
 
 

6) 

Wysokość zabudowy do 10,0m. 
Dach o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 350. 
Zabudowa przy ul. Piastów w układzie kalenicowym. 
Obowiązująca linia zabudowy 5,0 m od linii rozgraniczającej 
proj. Ulic 05 KL,  08 KD, 09 KD i ul. Piastów 
Nieprzekraczalna linia zabudowy: 

a) na fragmencie ul. Piastów wg rysunku planu. 
b) od ciągu pieszo-jezdnego 1.2.KX, 1.3.KX, ul. 06 KL oraz na 
fragmencie 09 KD. 

Powierzchnia zabudowy do 60% pow. działki. 
3 Ustalenia zasad parcelacji 1) 

 
2) 

 
3) 

 
 

4) 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu każdej 
działki do drogi publicznej lub ciągów pieszo-jezdnych. 
Dla działki nr 595 można zapewnić dostęp pośredni do ul. 
Partyzantów (1.1.KX). 
Minimalna wielkość wydzielanej działki budowlanej 1000 m2. Dla 
działki nr 588/1 oraz terenów 3.1,  3.2 dopuszcza się minimalną 
wielkość wydzielanej działki budowlanej 600 m2. 
Przy parcelacji działki nr 588/1 należy zapewnić dostęp pośredni 
do drogi publicznej (ul. Piastów) lub przez działkę 584 do drogi 
08 KD.  

4 Ustalenia ekologiczne  
 

Powierzchnia biologicznie czynna min. 40 % powierzchni działki. 

5 Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

 Obiekty w ewidencji konserwatorskiej: ul. Piastów nr 26, 29, 32, 
34. 

6 Ustalenia komunikacyjne 1) 
 

2) 
3) 

 

Ciąg pieszo-jezdny 1.1.KX o szerokości istniejącej działki 
drogowej. 
Ciągi pieszo-jezdne 1.2.KX i 1.3.KX o szerokości 5,0 m. 
Obsługa terenu od ul. Piastów, ul. Partyzantów, ul. Jana 
Kazimierza, projektowanych ulic 05 KL, 08 KD, 06 KL, 09 KD, 
ciągów pieszo-jezdnych. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 
 
 

2) 
 
 

Podłączenie do istniejących i projektowanych sieci 
wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. 
Piastów, Jana Kazimierza, projektowanych ulicach 05 KL, 08 
KD, 09 KD. 
Podłączenie do istniejącej energetycznej linii napowietrznej 
0,4kV w ul. Piastów oraz projektowanej energetycznej linii 
kablowej 0,4kV  i teletechnicznej w ul. 05 KL, 06 KL, 08 KD, 09 
KD i ul. Piastów. 
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9. Teren o symbolu Z 09 MJ – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Symbol terenu: Z 09 MJ Powierzchnia terenu (ha): 0,82 (załącznik nr 4) 
 Granice terenu projektowana ulica 05 KL, projektowana ulica 09 KD, 

projektowana ulica 08 KD 
1 Ustalenia funkcjonalne 1) 

2) 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Zakaz zabudowy szeregowej. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

1) 
2) 
3) 

 
4) 

 
5) 

Wysokość zabudowy do 10,0m. 
Dach o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 350. 
Obowiązująca linia zabudowy 5,0 m od linii rozgraniczenia 
projektowanych ulic 08 KD, 09 KD. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy 5m od projektowanej 
ulicy 05 KL. 
Powierzchnia zabudowy do 40 % pow. działki. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

1) 
 

2) 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu 
każdej działki do drogi publicznej. 
Minimalna wielkość wydzielanej działki budowlanej 800m2. 

4 Ustalenia ekologiczne  
 

Powierzchnia biologicznie czynna min. 60% pow. działki. 

5 Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 Nie występują obiekty chronione 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

 
 

Obsługa terenu od projektowanych ulic 05 KL, 08 KD, 
09 KD. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 
 

2) 
 
 

3) 

Podłączenie do projektowanych sieci wodociągowej, 
gazowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w 
projektowanych ulicach 05 KL, 08 KD, 09 KD. 
Podłączenie do istniejących i projektowanych 
energetycznych linii 0,4kV i teletechnicznych w 
projektowanych ulicach 05 KL, 08 KD, 09 KD. 
Istniejąca energetyczna linia napowietrzna SN do 
likwidacji. 
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10. Teren o symbolu Z 10 MJ – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Symbol terenu: Z 10 MJ Powierzchnia terenu (ha): 2,74 (załącznik nr 4) 
 Granice terenu Projektowana ulica 05 KL, ul. Zielona, ul. Jana Kazimierza, teren 

Z 11 ZP, ul. Jana Kazimierza, projektowana ulica 09 KD 
1 Ustalenia funkcjonalne 1) 

2) 
3) 
4) 
5) 

 
6) 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Istniejąca zabudowa wielorodzinna zgodna z planem. 
Zakaz zabudowy szeregowej. 
Wydzielenia terenu 1.1.KX i 1.2.KX na ciągi pieszo-jezdne. 
Wydzielić teren 1.3EE pod lokalizację dla projektowanej 
stacji transformatorowej 15/0,4kV według rysunku planu. 
Istniejąca stacja transformatorowa 15/0,4kV przy 
projektowanej ulicy 09 KD do likwidacji. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

1) 
2) 

 
3) 

 
4) 

 
5) 

 
 
 
 

6) 

Wysokość zabudowy do 10,0m. 
Dach o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 350. Na 
obszarach 3.1, 3.3 dopuszcza się dach o nachyleniu 25°. 
Wzdłuż ul. Zielonej i projektowanej ulicy 09 KD budynki w 
układzie kalenicowym. 
Obowiązująca linia zabudowy w odległości 5,0 m od linii 
rozgraniczającej projektowanych ulic 05 KL, 09 KD. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy: 

a) od linii rozgraniczenia ul. Zielonej i J. Kazimierza wg 
rysunku planu. 
b) 5,0 m od linii rozgraniczenia na fragmencie 
projektowanej ulicy 09 KD 

Powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni działki. 
3 Ustalenia zasad 

parcelacji 
1) 

 
2) 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu 
każdej działki do drogi publicznej. 
Minimalna wielkość wydzielanej działki budowlanej: 
a) na obszarze 3.1. 1200 m2 
b) na obszarze 3.2. 800 m2 
c) na obszarze 3.3. 1000 m2 

4 Ustalenia ekologiczne 1) 
 

2) 
3) 

Powierzchnia biologicznie czynna min. 60 % powierzchni 
działki. 
Wprowadzić zadrzewienie wzdłuż ulic. 
Strefa zmiennych warunków gruntowo-wodnych. Przed 
lokalizacją zabudowy należy szczegółowo rozpoznać 
podłoże gruntowe. 

5 Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 
 

Budynek mieszkalny przy ul. Jana Kazimierza nr 2 w 
ewidencji konserwatorskiej. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
2) 

Ciągi pieszo-jezdne 1.1.KX i 1.2.KX o szer. 5,0 m. 
Obsługa terenu od ul. Zielonej, ul. Jana Kazimierza, 
projektowane ulice 05 KL i 09 KD. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 
 
 

2) 
 
 

3) 

Podłączenie do istniejących i projektowanych sieci 
wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w ul. Zielonej, ul. Jana Kazimierza, 
projektowanych ulic 05 KL i 09 KD. 
Podłączenie do istniejących i projektowanych linii 
energetycznych 0,4kV i teletechnicznych w ul. Zielonej, ul. 
Jana Kazimierza i projektowanych ulicach 05 KL i 09 KD. 
Projektowana stacja transformatorowa 15/0,4kV według 
rysunku planu. 
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11. Teren o symbolu Z 11 ZP – teren zieleni parkowej. 
Symbol terenu: Z 11 ZP Powierzchnia terenu (ha): 0,46 (załącznik nr 4) 
 Granice terenu Ul. Jana Kazimierza, teren Z 10 MJ 
1 Ustalenia funkcjonalne  

 
Teren publicznej zieleni parkowej. 
 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

1) 
2) 

 
3) 
4) 
5) 

 
 

Zakaz zabudowy. 
Dopuszcza się obiekty małej architektury po uzgodnieniu z 
wojewódzkim konserwatorem zabytków. 
Dopuszcza się realizację sieci inżynieryjnych. 
Nakaz zachowania kompozycji układu zieleni. 
Nakaz utrzymania i zachowania elementów 
zagospodarowania terenu we właściwym stanie 
technicznym i funkcjonalnym. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 Nie wprowadza się ograniczeń. 

4 Ustalenia ekologiczne  
 

Na terenie systematyczna wycinka odrostów i utrzymanie 
zieleni w regularnej kompozycji. 

5 Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 
 
 
 

Teren w granicach strefy „K” ochrony krajobrazu. Teren 
dawnego cmentarza ewangelickiego. Teren należy 
ogrodzić. Z istniejących nagrobków należy usytuować 
mogiłę symboliczną. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

1) Obsługa terenu bezpośrednio z ul. Jana Kazimierza oraz 
pośrednio od ul. Zielonej poprzez ciągi pieszo-jezdne w 
terenie Z 10 MJ. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 

2) 
 

Podłączenie do istniejących i projektowanych sieci 
wodociągowej w ul. Jana Kazimierza. 
Podłączenie do projektowanej energetycznej linii kablowej 
0,4 kV w ul. Zielonej i ul. Jana Kazimierza. 
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12. Teren o symbolu Z 12 MJ – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca. 
Symbol terenu: Z 12 MJ Powierzchnia terenu (ha): 2,55 (załącznik nr 4) 
 Granice terenu Ul. Zielona, teren Z 06 RZ, ZN, teren Z 18/2 MR, RZ, teren Z 15 

U,UO 
1 Ustalenia funkcjonalne 1) 

2) 
 
3) 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca. 
Zakaz lokalizacji zabudowy w strefie potencjalnego 
zagrożenia powodzią pokazanej na rysunku planu. 
Dopuszcza się działalność sadowniczo - warzywniczą w 
obiektach szklarniowych. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
 
5) 

Budynki w układzie kalenicowym.  
Wysokość zabudowy do 10,0m. 
Dach o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 250. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczającej 
ul. Zielonej wg rysunku planu.   
Powierzchnia zabudowy do 40 % pow. działki. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

1) 
 
2) 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu 
każdej działki do drogi publicznej 
Minimalna wielkość wydzielanej działki budowlanej 
1500m2. 

4 Ustalenia ekologiczne 1) 
 
2) 
 
3) 
4) 
 
 

Fragment terenu w strefie potencjalnego zagrożenia 
powodzi.  
Powierzchnia biologicznie czynna min. 60 % powierzchni 
działki. 
Wprowadzić zadrzewienie wzdłuż ulic. 
Z uwagi na mało korzystne warunki pod zabudowę (woda 
gruntowa na głębokości 1,0 - 2,0 m ppt.) przed lokalizacją 
zabudowy należy wykonać szczegółowe badania podłoża 
gruntowego. Wymagane podniesienie rzędnej do 
2,0m.n.p.m. 

5 Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 Budynki w ewidencji konserwatorskiej: ul. Zielona nr 21,22. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

 
 

Obsługa terenu od ul. Zielonej. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 
 
2) 
 

Podłączenie do istniejących i projektowanych sieci 
wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w  ul. Zielonej. 
Podłączenie do istniejących i projektowanych linii 
energetycznych 0,4kV i teletechnicznych w ul. Zielonej. 
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13. Teren o symbolu Z 13 MJ, U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa 
usługowa. 
Symbol terenu: Z 13 MJ, U Powierzchnia terenu (ha): 4,16 (załącznik nr 4) 
 Granice terenu Ul. Jana Kazimierza, ul. Zielona, ul. Piastów i projektowana ulica 

09 KD. 
1 Ustalenia funkcjonalne 1) 

 
2) 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa 
usługowa z zastrzeżeniem U.O. §5 ust. 1 pkt 1 ust. 4 pkt 1. 
Istniejąca zabudowa wielorodzinna zgodna z planem. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

Wysokość zabudowy do 10,0m. 
Dach o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 350. 
Przy ul. Zielonej budynki w układzie kalenicowym. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu. 
Powierzchnia zabudowy do 60 % pow. działki. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 Minimalna wielkość wydzielanej działki budowlanej 800m2. 

4 Ustalenia ekologiczne 1) 
2) 

Powierzchnia biologicznie czynna min. 40 % pow. działki. 
Wprowadzić zadrzewienie wzdłuż ulic. 

5 Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 Obiekty w ewidencji konserwatorskiej: ul. Zielona nr 2, 3; 
ul. Piastów nr 35, 37, 41; ul. J. Kazimierza 2, 4, 5. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 

2) 
 

3) 

Istniejąca ulica J. Kazimierza jako ciąg pieszo-jezdny o 
szerokości zmiennej od 6÷10m. 
Obsługa terenu od ul. Jana Kazimierza, ul. Zielonej, 
ul. Piastów lub dróg wewnętrznych. 
Projektowane drogi wewnętrzne o szerokości min 8,0m. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 
 
 

2) 

Podłączenie do istniejących i projektowanych sieci 
wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w ul. Jana Kazimierza, ul. Zielonej, 
projektowanej ulicy 09 KD i ul. Piastów. 
Podłączenie do istniejących i projektowanych linii 
energetycznych 0,4 kV i teletechnicznych w ul. Jana 
Kazimierza, ul. Zielonej, projektowanej ulicy 09 KD. 
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14. Teren o symbolu Z 14  U – zabudowa usługowa. 
Symbol terenu: Z 14 U Powierzchnia terenu (ha): 0,16 (załącznik nr 4) 
 Granice terenu Ul. Piastów, teren Z 13 MN,U, ul. Zielona 
1 Ustalenia funkcjonalne  Teren zabudowy usługowej. 
2 Ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
1) 
2) 
3) 
4) 

 
5) 

Wysokość zabudowy usługowej do 10,0m. 
Dach o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 250. 
Zabudowa w formie zabudowy obrzeżnej. 
Obowiązująca linia zabudowy od linii rozgraniczenia ul. 
Piastów i ul. Zielonej według rysunku planu. 
Powierzchnia zabudowy do 70% pow. działki. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 
 

Nie wprowadza się ograniczeń. 

4 Ustalenia ekologiczne  
 

Powierzchnia biologicznie czynna min. 30 % pow. działki. 

5 Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 Nie występują obiekty chronione 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

 
 

Dojazd do terenu od ul. Zielonej. Wejście do budynków od 
strony ul. Piastów. 
 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 
 

2) 
 

Podłączenie do istniejących i projektowanych sieci 
wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w ul. Piastów i ul. Zielonej. 
Podłączenie do istniejącej lub projektowanej linii 
energetycznej 0,4 kV i teletechnicznej w ul. Piastów. 
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15. Teren o symbolu Z 15 U, UO – teren usług publicznych. 
Symbol terenu: Z 15 U,UO Powierzchnia terenu (ha): 1,15 (załącznik nr 4) 
 Granice terenu Ul. Zielona, teren Z 12 MJ, teren Z 18/1 RZ,MR, teren Z 18/2 

MR, RZ, Z 17/1 MN,U 
1 Ustalenia funkcjonalne 1) 

2) 
 

3) 

Teren usług. Obiekty oświaty np. przedszkole.  
Zakaz lokalizacji zabudowy w strefie potencjalnego 
zagrożenia powodzią pokazanej na rysunku planu. 
Możliwość wykorzystania terenu do realizacji celu 
publicznego. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 

 
5) 

Wysokość zabudowy do 10,0m. 
Dach o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 250.  
Powierzchnia zabudowy do 60 % powierzchni działki. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy od ul. Zielonej wg 
rysunku planu. 
Nie obowiązuje ustalenie OG - §5 ust 2 pkt 1. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 
 

Nie ustala się żadnych ograniczeń. 

4 Ustalenia ekologiczne 1) 
 

2) 
3) 

Fragment terenu w strefie potencjalnego zagrożenia 
powodzią.  
Powierzchnia biologicznie czynna min. 40 % pow. działki. 
Wprowadzić zieleń wysoką wzdłuż granic terenu. Przed 
lokalizacją zabudowy należy szczegółowo rozpoznać 
warunki gruntowo-wodne. Strefa zmiennych warunków 
gruntowo-wodnych. 

5 Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 Nie występują obiekty chronione 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
2) 

Obsługa terenu od ul. Zielonej. 
Dla projektowanej zabudowy konieczność zapewnienia 
odpowiedniej ilości miejsc postojowych na terenie 
własnym użytkownika. Patrz OG – § 5 ust.6 pkt 5. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 
 

2) 

Podłączenie do istniejących i projektowanych sieci 
wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w ul. Zielonej. 
Podłączenie do istniejącej lub projektowanej linii 
energetycznej 0,4kV i teletechnicznej w ul. Zielonej. 
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16. Teren o symbolu Z 16 MN,U; Z 17 MN, U – zabudowa mieszkaniowa i usługowa. 
Symb.terenu:Z 16 MN,U Powierzchnia terenu (ha): 0,54 (załącznik nr 4) 
Granice terenu Ul. Zielona, teren Z 15 U, UO, teren Z 18 MR, RZ, ul. Wodna 
Symb.terenu:Z 17 MN,U Powierzchnia terenu (ha): 0,32 (załącznik nr 4) 
Granice terenu Ul. Zielona, ul. Wodna, teren Z 21 MJ, U, teren Z 22 U, UZ,MN 
1 Ustalenia funkcjonalne 1) 

 
2) 

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i zabudowa 
usługowa z zastrzeżeniem U.O. §5 ust. 1 pkt 1 ust. 4 pkt 1. 
Wydzielenie 1.1.KX w terenie Z 17 MN,U na ciąg pieszo-
jezdny. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

1) 
2) 
3) 

 
4) 

 
5) 

 
6) 

Wysokość zabudowy do 10,0m. 
Dach o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 350. 
Zabudowa przy ul. Wodnej w terenie Z 16 MN,U 
wolnostojąca, w układzie kalenicowym. 
Obowiązująca linia zabudowy 5,0 m od linii rozgraniczenia 
ul. Wodnej. 
Nieprzekraczalna od linii rozgraniczenia ul. Wodnej i ul. 
Zielonej wg rysunku planu. 
Powierzchnia zabudowy do 60 % powierzchni działki. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 Minimalna wielkość wydzielanej działki budowlanej 400m2. 

4 Ustalenia ekologiczne 1) 
2) 

 
 

3) 
 

Powierzchnia biologicznie czynna min. 30 % pow. działki. 
Fragment terenu Z 16 MN,U w strefie potencjalnego 
zagrożenia powodzią. Wzdłuż granicy strefy nakaz 
nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej. 
Strefa zmiennych warunków gruntowo-wodnych. Przed 
lokalizacją zabudowy należy szczegółowo rozpoznać 
podłoże gruntowe.  

5 Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 Budynek w ewidencji konserwatorskiej: ul. Zielona nr 32. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

 Obsługa terenu od ul. Wodnej i ul. Zielonej. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 
 

2) 
 
 

3) 

Podłączenie do istniejących i projektowanych sieci 
wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w ul. Wodnej, ul. Zielonej. 
Podłączenie do istniejących i projektowanych linii 
energetycznej 0,4kV i teletechnicznych w ul. Zielonej, ul. 
Wodnej. 
Istniejąca napowietrzna linia kablowa SN w terenie 
Z 16 MN, U do likwidacji. 
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17. Teren o symbolu Z 18 RZ – teren rolniczy. 
Sym. terenu: Z 18/1 RZ Powierzchnia terenu (ha): 15,8 (załącznik nr 5) 
 Granice terenu Północno-wschodnia granica opracowania, ul. Wodna, teren Z 

16 U,UO, teren Z 12 MJ, teren Z 06 ZN, teren Z 05/2 MJ 
Sym. terenu: Z 18/2 RZ Powierzchnia terenu (ha): 1,024 (załącznik nr 4) 
 Granice terenu teren Z 12 MJ, teren Z 06 RZ, teren Z 18/1 RZ, teren Z 15 U 
1 ` 1) 

2) 
3) 
 
 
4) 

Teren rolniczy. Łąki i pastwiska. 
Wydzielenie 1.1.MR w terenie Z 18/1 RZ dla zabudowy 
siedliskowej. 
Wydzielić teren 1.1SP i 1.2P w terenie Z 18/1 RZ pod 
separator z piaskownikiem, i pod przepompownię ścieków 
według rysunku planu. 
Nie obowiązuje ustalenie §5 ust.4 pkt7 dla wydzielenia 1.1. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

 
 

Zabudowa w typie zabudowy lokalnej (o charakterze 
architektonicznym zbliżonym do zabudowy sąsiedniej). 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 Nie występuje 

4 Ustalenia ekologiczne 1) 
 
 
2) 
 
3) 
 
4) 

Tereny w strefie potencjalnego zagrożenia powodzią. 
Wzdłuż granicy z terenem Z12 MJ przebiega granica strefy 
bezpośredniego zagrożenia powodzią. 
Fragment terenu w granicach korytarza ekologicznego w 
obrębie doliny rzeki Gunicy (§5 ust.4 pkt7 UO). 
Grunty organiczne do zachowania, możliwość użytkowania 
rolniczego. 
Teren o dużych wartościach przyrodniczych. 

5 Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 Nie występują obiekty chronione 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

 
 

Obsługa terenu od ul. Wodnej. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 
 
2) 
 
3) 
 
 
 
4) 
5) 
 
6) 

Na terenie Z 18/1 RZ zlokalizować przepompownię 
ścieków sanitarnych oraz separator z piaskownikiem 
według rysunku planu. 
Z ciągu kanalizacji deszczowej przed odpływem na teren 
usytuowano dwa piaskowniki i separatory benzyn i olejów. 
Teren zalewowy. W obszarze potencjalnego zagrożenia 
powodzią Nakaz zachowania istniejącego systemu 
melioracyjnego. Wymagana konserwacja rowów otwartych 
oraz istniejących wałów przeciw powodziowych. 
Na terenie  wał przeciwpowodziowy. 
Istniejące linie napowietrzne SN do likwidacji na 
fragmencie według rysunku planu. 
Podłączenie do istniejących i projektowanych sieci 
wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej oraz linii energetycznych 0,4kV i 
teletechnicznych w ulicy Wodnej. 
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18. Teren o symbolu Z 19 MJ – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Symbol terenu: Z 19 MJ Powierzchnia terenu (ha): 2,05 (załącznik nr 1) 
 Granice terenu Ul. Wodna, rzeka Gunica, teren Z 20 UT, ul. Rybacka, ul. 

Wodna, ul. Łąkowa 
1 Ustalenia funkcjonalne 1) 

2) 
 

3) 
 
 
 

4) 
5) 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Zakaz zabudowy szeregowej, bliźniaczej i małych domów 
mieszkalnych. 
Zakaz lokalizacji zabudowy w korytarzu ekologicznym 
rzeki Gunicy stanowiącym korytarz ekologiczny w obrębie 
doliny rzeki Gunicy. Zakaz nie dotyczy uzupełnień 
istniejącej zabudowy (U.O. § 5 ust. 4 pkt 7). 
Wydzielenie terenu 1.1ZN pod zieleń. 
Istniejąca zabudowa wielorodzinna zgodna z planem. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 

 
 
 

6) 

Wysokość zabudowy do 10,0m. 
Dach o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 350. 
Zabudowa w układzie kalenicowym. 
Obowiązująca linia zabudowy: 

a) 5,0 m od linii rozgraniczenia ul. Rybackiej. 
b) Nieprzekraczalna linia zabudowy 5m od ul. Łąkowej i 
Wodnej. 

Powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni działki. 
3 Ustalenia zasad 

parcelacji 
 Minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej 

1000m2. 
4 Ustalenia ekologiczne 1) 

2) 
 
 

3) 
 

4) 

Powierzchnia biologicznie czynna min. 60 % pow. działki. 
Fragment terenu w granicach korytarza ekologicznego w 
obrębie doliny rzeki Gunicy. Nakaz nasadzeń zieleni 
wysokiej i niskiej (U.O. §5 ust. 4 pkt 7). 
Fragment terenu w strefie bezpośredniego zagrożenia 
powodzią do rzędnej 1,15m n.p.m. 
Przed lokalizacją zabudowy należy szczegółowo 
rozpoznać warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wód 
gruntowych). 

5 Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

1) 
 
 

2) 

Fragment terenu w granicach strefy WII częściowej 
ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, 
pokazanej na rysunku planu. 
Teren w strefie E ochrony ekspozycji sylwety zabytkowego 
układu przestrzennego, pokazanej na rysunku planu. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

 
 

Obsługa terenu od ul. Wodnej, Łąkowej, Rybackiej. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 
 

2) 
 
 
 
 
 
 

3) 
 

Podłączenie do istniejących i projektowanych sieci 
wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w  ul. Wodnej, ul. Łąkowej, ul. Rybackiej. 
Zabezpieczenie obszarów zabudowy przed powodzią 
przez zastosowanie niezależnego systemu 
odwadniającego, wyniesienie terenu ponad poziom wód 
powodziowych, budowę wałów przeciw powodziowych. 
Rzeka Gunica – wymagane trwałe zabezpieczenie 
wybrzeża systemem faszynowym z wykonaniem 
pomostów. 
Podłączenie do istniejącej i projektowanej linii 
energetycznej 0,4kV i teletechnicznej w ul. Rybackiej, ul. 
Łąkowej. 
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19. Teren o symbolu Z 20 RZ – teren rolniczy. 
Symbol terenu: Z 20 RZ Powierzchnia terenu (ha): 0,96(załącznik nr 1) 
 Granice terenu Teren Z 24 U, Z 21 MJ, U, Z 19 MJ. 
1 Ustalenia funkcjonalne 1) 

2) 
3) 
4) 

 
 
 

Teren rolniczy. Łąki i sady. 
Dopuszcza się uprawy warzywniczo-sadownicze.  
Wydzielenie terenu 1.1 U, MN pod zabudowę usługową. 
Dopuszcza się istniejącą funkcję mieszkaniową. Istniejące 
budynki mieszkalne przy ul. Zatoka nr 1 i 2 zgodne z 
planem. Dopuszcza się ich przebudowę w ramach funkcji 
mieszkaniowej w celu podniesienia standardu warunków 
mieszkaniowych. 
 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

 Nie wprowadza się. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 Nie wprowadza się. 

4 Ustalenia ekologiczne  
 

Fragment terenu w granicach korytarza ekologicznego w 
obrębie rzeki Gunicy pokazanego na rysunku planu. 

5 Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

1) 
2) 

Nie występują obiekty chronione. 
Budynek w ewidencji konserwatorskiej: ul. Zatoka 2 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
2) 

Obsługa terenu od ul. Zatoka i ul. Rybackiej. 
Zapewnić dostęp do brzegu rzeki Gunicy z ul. Rybackiej. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 
 

2) 

Podłączenie do istniejących i projektowanych sieci 
wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w ul. Zatoka. 
Podłączenie do istniejących i projektowanych linii 
energetycznej 0,4kV i teletechnicznych w ul. Zatoka. 

 
20. Teren o symbolu Z 20/1 WS – teren wód powierzchniowych (rzeka Gunica). 
Symbol terenu: Z 20/1 WS Powierzchnia terenu (ha): 1,54ha (załączniki nr 1 i 5) 
 Granice terenu Teren Z 20 RZ, Z 25 UT, Z 19 MJ, 10 KD, wschodni brzeg rzeki. 
1 Ustalenia funkcjonalne 1) 

2) 
 

3) 

Teren wód powierzchniowych (fragment rzeki Gunicy). 
Zapewnić dostęp do brzegu rzeki w celach lokalizacji 
przystani żeglarskich. 
Możliwość wykorzystania nabrzeża do realizacji celów 
publicznych. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

 Nie wprowadza się. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 Nie wprowadza się. 

4 Ustalenia ekologiczne  
 

Teren w granicach korytarza ekologicznego rzeki Gunicy. 

5 Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 Nie wprowadza się. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

 Zapewnić dostęp do zachodniego brzegu rzeki Gunicy z 
ulic Rybackiej, Wodnej i Zatoka. 

7 Ustalenia inżynieryjne  Zapewnić trwałe zabezpieczenie brzegu rzeki systemem 
faszynowym z wykonaniem pomostów do celów 
turystyczno-rekreacyjnych. 
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21. Teren o symbolu Z 21 MJ, U, UH – Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
usługowej. 
Sym. terenu: Z 21 MJ,U, UH Powierzchnia terenu (ha): 1,62 (załącznik nr 1) 
 Granice terenu Ul. Rybacka, ul. Kościelna, teren Z 22 U, UZ, ul. Wodna. 
1 Ustalenia funkcjonalne 1) 

 
2) 

 
3) 

 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
zabudowy usługowej U.O. §5 ust. 1 pkt 1 ust. 4 pkt 1.  
Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna zgodna 
z planem. 
Wydzielić teren 1.1EE pod lokalizację stacji 
transformatorowej 15/0.5kV według rysunku planu. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

1) 
2) 
3) 

 
4) 

Wysokość zabudowy do 10,0m. 
Dach o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 25°. 
Obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy: 
a) wg rysunku planu. 
Powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni działki. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

1) 
 
 

2) 

Parcelacja na działki z zachowaniem dostępu 
bezpośredniego do drogi publicznej lub pośrednio przez 
drogę wewnętrzną. 
Minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej 
250m2.  

4 Ustalenia ekologiczne  
 

Powierzchnia biologicznie czynna min. 40% powierzchni 
działki. 

5 Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

1) 
 
 

2) 
 

Obszar w granicach strefy WII częściowej ochrony 
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych pokazany na 
rys. planu. 
Obszar w strefie E ochrony ekspozycji sylwety 
zabytkowego układu przestrzennego pokazany na rys. 
planu. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 
 

2) 
 

3) 

Dla nowo projektowanej zabudowy usługowej konieczność 
zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych na 
terenie własnym użytkownika. OG – § 5 ust.6 pkt 5. 
Obsługa terenu od ul. Kościelnej, ul. Rybackiej, ul. Wodnej 
i istniejącej drogi dojazdowej. 
Projektowane drogi wewnętrzne o szerokości terenu min. 
8m. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 
 

2) 
 
 

3) 
 

4) 

Podłączenie do istniejących lub projektowanych sieci 
wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w ul. Rybackiej, ul. Kościelnej i ul. Wodnej. 
Podłączenie do istniejących lub projektowanych linii 
energetycznych 0,4kV i teletechnicznych w ul. Kościelnej i 
ul. Rybackiej. 
Istniejąca linia energetyczna napowietrzna SN do 
likwidacji. 
Projektowana stacja transformatorowa 15/0,4kV według 
rysunku planu. 
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22. Teren o symbolu Z 22 U, UZ, MN – zabudowa usługowa. 
Symbol terenu: 
Z 22 U, UZ, MN 

Powierzchnia terenu (ha): 0,38 (załącznik nr 1) 

 Granice terenu ul. Dworcowa, teren Z 17 MN, U, Z 21 MJ, U ul. Kościelna. 
1 Ustalenia funkcjonalne 1) 

 
2) 

 
 

Teren usługowy. Dopuszcza się funkcję mieszkalną 
powyżej kondygnacji parteru. 
Wydzielenie terenu 1.1.UZ dla istniejących usług zdrowia. 
Dopuszcza się adaptację budynku na inne funkcje 
usługowe lub funkcję mieszkalną. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

1) 
2) 

 
3) 

 
 
 

4) 

Wysokość zabudowy do 12,0m. 
Zabudowa dostosowana formą architektoniczną do 
istniejącej zabudowy przy ul. Dworcowej nr 9. 
Obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy: 

a) od ul. Dworcowej i ul. Wodnej w liniach 
rozgraniczających tych ulic,  
b) od ul. Kościelnej wg rysunku planu. 

Powierzchnia zabudowy do 70% pow. działki. 
3 Ustalenia zasad 

parcelacji 
 
 

Minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej 
800m2. 

4 Ustalenia ekologiczne  Nie występują 
5 Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
1) 

 
 

2) 
 
 

3) 

Obszar w granicach strefy WII częściowej ochrony 
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych pokazany na 
rys. planu. 
Obszar w strefie E ochrony ekspozycji sylwety 
zabytkowego układu przestrzennego pokazany na rys. 
planu. 
Budynek w ewidencji konserwatorskiej: ul. Dworcowa nr 7. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

 Dla projektowanej zabudowy usługowej konieczność 
zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych na 
terenie własnym użytkownika. OG – § 5 ust.6 pkt 5. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 
 

2) 
 

Podłączenie do istniejących lub projektowanych sieci 
wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w ul. Dworcowej. 
Podłączenie do istniejącej lub projektowanej linii 
energetycznej 0,4kV i teletechnicznej w ul. Kościelnej. 
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23. Teren o symbolu Z 23 UK – teren kościoła. 
Symbol terenu: Z 23 UK Powierzchnia terenu (ha): 0,52 (załącznik nr 1) 
 Granice terenu Ul. Kościelna, teren Z 24 U, ul. Zatoka, ul. Dworcowa 
1 Ustalenia funkcjonalne  

 
Teren kościoła. Dopuszcza się usługi związane z 
istniejącą funkcją terenu po uzgodnieniu z WKZ. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

 
 

Dominanta przestrzenna - kościół p.w. Św. Piotra i Pawła. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 Zakaz podziału terenu. 
 

4 Ustalenia ekologiczne  Zachowanie istniejącej zieleni. 
5 Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
1) 

 
2) 

 
3) 

 

Teren w granicach strefy „A” ścisłej ochrony 
konserwatorskiej. 
Teren w granicach strefy „W II” częściowej ochrony 
stanowisk archeologicznych. 
Kościół p.w. Św. Piotra i Pawła wpisany do rejestru 
zabytków – nr rejestru 294. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

 
 

Obsługa terenu od ul. Kościelnej i ul. Zatoka. 
 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 
 

2) 

Podłączenie do istniejących i projektowanych sieci  
wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w  ul. Kościelnej i ul. Dworcowej. 
Podłączenie do istniejącej i projektowanej linii 
energetycznej 0,4kV i teletechnicznej w ul. Kościelnej. 
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24. Teren o symbolu Z 24 U – teren zabudowy usługowej. 
Symbol terenu: Z 24 U Powierzchnia terenu (ha): 0,27 (załącznik nr 1) 
 Granice terenu Teren Z 21 MJ,U, Z 20 RZ, Z 23 UK, ul. Zatoka. 
1 Ustalenia funkcjonalne  

 
Teren zabudowy usługowej. 
Istniejąca zabudowa poklasztorna do adaptacji na funkcje 
usługowe. Zieleń przyklasztorna do zachowania. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

 
 

Dopuszcza się rozbudowę istniejącego obiektu po 
uzgodnieniu z WKZ. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 Nie wprowadza się ograniczeń. 

4 Ustalenia ekologiczne 1) 
 
 
 

2) 
 
 

Fragment terenu w granicach korytarza ekologicznego w 
obrębie doliny rzeki Gunicy, pokazanego na rysunku 
planu. W granicach korytarza dopuszcza się uzupełnienia 
istniejącej zabudowy. 
Na obszarze zieleni przyklasztornej systematyczna 
wycinka odrostów i utrzymanie zieleni w regularnej 
kompozycji. 

5 Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

1) 
 

2) 
 

3) 
 
 

4) 
 
 

Teren w granicach strefy „A” ścisłej ochrony 
konserwatorskiej. 
Zabudowa poklasztorna XIV w. wpisana do rejestru 
zabytków - nr 310. 
Fragment terenu w granicach strefy W II częściowej 
ochrony stanowisk archeologicznych, pokazanej na 
rysunku planu. 
Teren w granicach strefy E ochrony ekspozycji sylwety 
zabytkowego układu przestrzennego, pokazanej na 
rysunku planu. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

 Obsługa terenu od ul. Zatoka. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 
 

2) 
 

Podłączenie do istniejących lub projektowanych sieci  
wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w  ul. Zatoka. 
Podłączenie do istniejącej lub projektowanej linii 
energetycznej 0,4kV i teletechnicznej w ul. Zatoka. 
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25. Teren o symbolu Z 25 UT – teren rekreacyjno-sportowy. 
Symbol terenu: Z 25 UT Powierzchnia terenu (ha): 0,25 (załącznik nr 1) 
 Granice terenu Ul. Dworcowa, ul. Zatoka, teren Z 20 RZ i rzeka Gunica. 
1 Ustalenia funkcjonalne 1) 

 
2) 

 
 
 

3) 
4) 

Teren rekreacyjno-sportowy z wykorzystaniem dostępu do rzeki. 
Możliwość lokalizacji przystani żeglarskich. 
Dopuszcza się małe obiekty handlowe i gastronomiczne o 
charakterze sezonowym oraz realizację pomostów, umocnień 
brzegowych oraz wiat i obiektów do przechowywania sprzętu 
wodnego. 
Możliwość wykorzystania terenu do realizacji celu publicznego. 
Wydzielić teren 1.1SP pod separator z piaskownikiem według 
rysunku planu. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

 
 

Przy realizacji inwestycji obowiązek sporządzenia projektu 
zagospodarowania całego terenu.  

3 Ustalenia zasad parcelacji  Nie wprowadza się żadnych ograniczeń. 
4 Ustalenia ekologiczne 1) 

 
2) 

 
3) 

 
4) 

Fragment terenu w granicach korytarza ekologicznego w obrębie 
doliny rzeki Gunicy, pokazanego na rysunku planu. 
We wschodniej części terenu w granicach korytarza 
ekologicznego nakaz nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej. 
Równolegle do nabrzeża wprowadzić zwarty szpaler drzew o 
charakterze izolacyjnym. 
Fragment terenu w granicach strefy bezpośredniego zagrożenia 
powodzią pokazany na rys. planu. 

5 Ustalenia dotyczące dóbr 
kultury 

1) 
 
 

2) 
 
 

Fragment terenu w granicach strefy W II częściowej ochrony 
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, pokazanej na 
rysunku planu. 
Teren w granicach strefy E ochrony ekspozycji sylwety 
zabytkowego układu przestrzennego, pokazanej na rysunku 
planu. 

6 Ustalenia komunikacyjne 1) 
2) 

Obsługa terenu od ul. Zatoka. 
Zapewnić dostęp do brzegu rzeki Gunicy z ulic 13 KD. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 
 

2) 
 
 
 
 

3) 
4) 

Podłączenie do istniejących lub projektowanych sieci  
wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz 
sieci energetycznych i teletechnicznej w  ul. Zatoka. 
Teren należy zabezpieczyć przed powodzią przez zastosowanie 
niezależnego systemu odwadniającego, wyniesienie terenu 
ponad poziom wód powodziowych lub budowę wałów 
przeciwpowodziowych. Wymagane jest trwałe zabezpieczenie 
brzegu rzeki systemem faszynowym z wykonaniem pomostów. 
Projektowany separator z piaskownikiem według rysunku planu. 
Projektowany separator z piaskownikiem według rysunku 
planu. 
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26. Teren o symbolu Z 26/1 ZI i Z 26/2 ZI – teren zieleni izolacyjnej. 
Symbol terenu: Z 26/1 ZI Powierzchnia terenu (ha): 3,41 (załącznik nr 1) 
 Granice terenu ul. Dworcowa, południowa granica opracowania, teren kolejowy 

KK/1, ul. Kopernika, teren Z 27/2 MJ, Z 28 UO, Z 27/1 MJ, U 
Symbol terenu: Z 26/2 ZI Powierzchnia terenu (ha): 2,55 (załącznik nr 2) 
 Granice terenu ul. Kopernika, teren kolejowy KK/2, teren Z 35/1 PR, teren Z 

34/1 UR 
1 Ustalenia funkcjonalne 1) 

 
2) 

Teren zieleni izolacyjnej. Istniejąca zieleń do zachowania i 
utrzymania. 
Wydzielić teren 1.1SP i 1.2SP pod separator z 
piaskownikiem według rysunku planu. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

1) 
2) 

 

Zakaz zabudowy. 
Dopuszcza się realizację elementów sieci inżynieryjnych 
jeżeli nie zagrażają drzewom. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 
 

Nie wprowadza się ograniczeń. 
 

4 Ustalenia ekologiczne 1) 
 
 

2) 
 

3) 
 

4) 
5) 
6) 

Teren Z 26/1 ZI w granicach korytarza ekologicznego w 
obrębie doliny rzeki Gunicy, pokazanego na rysunku 
planu. 
Zakaz wycinki wartościowego drzewostanu za wyjątkiem 
cięć sanitarnych. 
Należy uzupełnić zadrzewienie terenów w formie zieleni 
izolacyjnej wysokiej. 
Teren do ochrony lokalnych wartości przyrodniczych. 
Zakaz eksploatacji gruntów organicznych. 
Fragment terenu Z 26/1 ZI w strefie ochronnej Zakładów 
Chemicznych „Police” SA, pokazanej na rysunku planu 

5 Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 
 

Nie występują obiekty chronione. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 

2) 

Obsługa terenu od ulicy Kopernika ul. Dworcowej oraz 
dróg wewnętrznych. 
Zapewnić dostęp do obsługi korytarza rzecznego. 

7 Ustalenia inżynieryjne  
 

Projektowany separator z piaskownikiem według rysunku 
planu.  
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27. Teren o symbolu Z 27/1 MJ, U i Z 27/2 MJ, U – zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna i usługowa. 
Symbol terenu: Z 27/1 MJ, U Powierzchnia terenu (ha): 1,55 (załącznik nr 1) 
 Granice terenu Ul. Owocowa, ul. Dworcowa, teren 26/1 ZI, teren Z 28 UO 
Symbol terenu: Z 27/2 MJ, U Powierzchnia terenu (ha): 0,96 (załącznik nr 1) 
 Granice terenu ul. Kopernika. ul. Owocowa, teren Z 28 UO, Z 26/1 ZI 
1 Ustalenia funkcjonalne 1) 

 
2) 

 
 

3) 
4) 

 
5) 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i 
usługowa. 
Istniejącą funkcję przemysłową na działce nr 501/6 w 
terenie Z 27/1 MJ, U należy przekształcić na funkcję 
mieszkalno-usługową.  
Istniejące usługi nieuciążliwe do zachowania. 
Wydzielenie terenu 1.1 KW i 1.2 KW dla ciągów pieszo-
jezdnych. 
Istniejąca zabudowa wielorodzinna zgodna z planem. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

1) 
2) 
3) 

 
4) 

Wysokość zabudowy do 10,0m. 
Dach o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 350. 
Obowiązująca linia zabudowy od ul. Kopernika, ul. 
Dworcowej i ul. Owocowej wg rysunku planu. 
Powierzchnia zabudowy do 40 % pow. działki. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 
 

Minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej 
1000 m2. 

4 Ustalenia ekologiczne 1) 
2) 

 
3) 

 
4) 

Powierzchnia biologicznie czynna min. 60% pow. działki. 
Południowe zbocze terenu Z 27/1 MJ, U obsadzić zielenią 
niską. 
Warstwę gleb organicznych zebrać przed 
zainwestowaniem.  
Strefa zmiennych warunków gruntowo-wodnych. Przed 
lokalizacją zabudowy należy szczegółowo rozpoznać 
podłoże gruntowe. 

5 Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 
 

Budynki w ewidencji konserwatorskiej: ul. Owocowa nr 1, 2 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

 
 

Obsługa terenu od ul. Owocowej, ul. Dworcowej, ul. 
Kopernika i ciągu pieszo-jezdnego 1.1 KW 1.2 KW. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 
 

2) 
 

Podłączenie do istniejących  lub projektowanych sieci  
wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w ul. Owocowej i ul. Kopernika. 
Podłączenie do istniejącej lub projektowanej linii 
energetycznej 0,4kV i teletechnicznej w ul. Owocowej. 
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28. Teren o symbolu Z 28 UO – teren usług oświaty. 
Symbol terenu: Z 28 UO Powierzchnia terenu (ha): 1,10 MJ (załącznik nr 1) 
 Granice terenu Ul. Owocowa, teren Z 27/1 MJ, U, teren Z 26/1 ZI, Z 27/2 MJ.  
1 Ustalenia funkcjonalne 1) 

2) 
 

Teren usług oświaty. Istniejąca szkoła podstawowa. 
Wydzielić teren 1.1EE pod lokalizację stacji 
transformatorowej 15/0,4kV według rysunku planu. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 

Wysokość zabudowy do 12,0m. 
Dach o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 350. 
Powierzchnia zabudowy do 60% pow. działki. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy według rysunku planu. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 Nie wprowadza się ograniczeń. 

4 Ustalenia ekologiczne  Nie występują. 
5 Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
 
 

Budynki  nr 4 i 5 w ewidencji konserwatorskiej. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

 
 

Obsługa terenu od ul. Owocowej. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 
 

2) 
 

3) 

Podłączenie do istniejących lub projektowanych sieci 
wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w ul. Owocowej.  
Podłączenie do istniejącej lub projektowanej linii 
energetycznej 0,4kV i teletechnicznej w ul. Owocowej. 
Projektowana stacja transformatorowa 15/0,4kV według 
rysunku planu. 

 



 36 

29. Teren o symbolu Z 29 MJ, U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. 
Symbol terenu: Z 29 MJ, U Powierzchnia terenu (ha): 1,17 Owocowa (załącznik nr 1) 
 Granice terenu Ul. Kopernika, projektowana ulica 15 KX, ul. Dworcowa, ul. 

Owocowa. 
1 Ustalenia funkcjonalne 1) 

 
2) 
3) 

 
4) 
5) 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa (U.O. 
§5 ust. 1 pkt 1 ust. 4 pkt 1. 
Zakaz zabudowy mieszkaniowej szeregowej. 
Wydzielenie 1.1 KX na ciąg pieszo-jezdny kategorii 
gminnej. 
Istniejąca zabudowa wielorodzinna zgodna z planem. 
Istniejące usługi do zachowania. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 

 
5) 

 

Wysokość zabudowy do 10,0m. 
Dach o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 350. 
Powierzchnia zabudowy do 40% pow. działki. 
Obowiązująca linia zabudowy od linii rozgraniczenia ul. 
Owocowej wg rysunku planu. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczenia ul. 
Kopernika, projektowana ulica 15 KX według rysunku 
planu. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

1) 
 

2) 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu 
każdej działki do drogi publicznej. 
Minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej 
800 m2. 

4 Ustalenia ekologiczne 1) 
2) 

Powierzchnia biologicznie czynna min. 40 % pow. działki. 
Wzdłuż terenu od strony projektowanej ulicy 15 KX 
wprowadzić zieleń. 

5 Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 
 

Budynki w ewidencji konserwatorskiej: ul. Owocowa nr 7, 
8, ul. Dworcowa nr 3, 4, 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 

2) 

Obsługa terenu od ul. Dworcowej, ul. Owocowej, ul. 
Kopernika, projektowana ulica 15 KX. 
Projektowany ciąg pieszo-jezdny 1.1 KX o szerokości 
6,0m. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 
 
 

2) 
 

Podłączenie do istniejących i projektowanych sieci 
wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w ul. Dworcowej, Owocowej i projektowana 
ulica 15 KX.  
Podłączenie do istniejącej i projektowanej linii 
energetycznej 0,4kV i teletechnicznej w ul. Dworcowej, 
Owocowej i projektowanej ulicy 15KX. 

 



 37 

30. Teren o symbolu Z 30/1 MN, U i Z 30/2 MN, U – zabudowa mieszkaniowa i 
usługowa. 
Sym. terenu: Z 30/1 MN,U Powierzchnia terenu (ha): 1,08 (załącznik nr 1) 
 Granice terenu Ul. Piastów, ul. Dworcowa, teren Z 29 MJ, projektowana ulica 15 

KX, projektowana ulica 16 KX, teren Z 30/2 MN,U 
Sym. terenu: Z 30/2 MN,U Powierzchnia terenu (ha): 1,08 (załącznik nr 2) 
 Granice terenu Ul. Piastów, teren Z 30/1 MN,U, projektowana ulica 16 KX, ul. 

Ogrodowa 
1 Ustalenia funkcjonalne 1) 

 
2) 

 

Zabudowa mieszkaniowa i zabudowa usługowa (U.O. §5 
ust. 1 pkt 1 ust. 4 pkt 1). 
Wydzielenie 1.1 KX i 1.2KX na publiczne ciągi pieszo-
jezdne w obu terenach. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

1) 
2) 
3) 

 
4) 

 
 

Wysokość zabudowy do 12,0m. 
Dach o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 350. 
Zamknięcie kompozycyjne w terenie Z 30/2 MN,U na osi w 
ul. Ogrodowej. 
Obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy od ul. 
Piastów, od ul. Kopernika, ul. Ogrodowej, Św. Anny wg 
rysunku planu. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

1) 
 

2) 
 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu 
każdej działki do drogi publicznej. 
Minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej 
400 m2. 

4 Ustalenia ekologiczne  Powierzchnia biologicznie czynna min. 25 % pow.działki. 
5 Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
 
 

Budynki w ewidencji konserwatorskiej: ul. Dworcowa nr 2, 
ul. Kopernika nr 1,27. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 
 

2) 
 

Projektowane ciągi piesze o szerokości istniejącej działki 
drogowej, natomiast 1.1 KX na przedłużeniu ul. 15 KX do 
ul. Dworcowej o szerokości 7,0 m. 
Obsługa terenu od ul. Piastów, Ogrodowej, Św. Anny, 
projektowana ulica 15 KX. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 
 

2) 
 

Podłączenie do istniejących lub projektowanych sieci 
wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w ul. Piastów, Ogrodowej 
Podłączenie do istniejącej lub projektowanej linii 
energetycznej 0,4kV i teletechnicznej w ul. Piastów, 
Ogrodowej. 
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31. Teren o symbolu Z 30/3 MJ, U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i 
usługowa. 
Sym. terenu: Z 30/3 MJ,U Powierzchnia terenu (ha): 0,38(załącznik nr 2) 
 Granice terenu Ul. Ogrodowa, projektowana ulica 16 KX, teren Z 29 MJ 
1 Ustalenia funkcjonalne 1) 

 
2) 
3) 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa 
usługowa (U.O. § 5 ust. 1 pkt 1 ust. 4 pkt 1). 
Wydzielenie 1.1 KX na publiczny ciąg pieszo-jezdny. 
Istniejąca zabudowa wielorodzinna zgodna z planem. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

1) 
2) 
3) 

 

Wysokość zabudowy do 10,0m. 
Dach o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 350. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy od ul. Kopernika, ul. 
Ogrodowej, Św. Anny wg rysunku planu. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

1) 
 

2) 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu 
każdej działki do drogi publicznej. 
Minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej 
400 m2. 

4 Ustalenia ekologiczne  Powierzchnia biologicznie czynna min. 25 % powierzchni 
działki. 

5 Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 
 

Nie występują obiekty chronione 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 

2) 

Projektowany ciąg pieszo-jezdny 1.1 KX o szerokości 
istniejącej działki drogowej. 
Obsługa terenu od ul. Ogrodowej i ul. Św. Anny. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 
 

2) 
 

Podłączenie do istniejących lub projektowanych sieci 
wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w ul. Piastów, Ogrodowej 
Podłączenie do istniejącej lub projektowanej linii 
energetycznej 0,4kV i teletechnicznej w ul. Piastów, 
Ogrodowej. 
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32. Teren o symbolu Z 31 U, MN – zabudowa usługowo-mieszkalna. 
Symbol terenu: Z 31 U, MN Powierzchnia terenu (ha): 0,18 (załącznik nr 2) 
 Granice terenu Ul. Piastów, ul. Ogrodowa, ul. Podgórna 
1 Ustalenia funkcjonalne 1) 

2) 
Zabudowa usługowo-mieszkalna. 
Wydzielenie 1.1 ZP na zieleń parkową publiczną. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

1) 
2) 
3) 

Wysokość zabudowy do 12,0m. 
Dach o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 250. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 Nie wprowadza się żadnych ograniczeń. 

4 Ustalenia ekologiczne  Nie występują. 
5 Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
 
 

Budynek przy ul. Piastów 7 w ewidencji konserwatorskiej. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

 
 

Obsługa terenu od ul. Piastów, Ogrodowej, Podgórnej. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 
 

2) 
 

Podłączenie do istniejących lub projektowanych sieci 
wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w ul. Piastów, Ogrodowej. 
Podłączenie do istniejącej lub projektowanej linii 
energetycznej 0,4kV i teletechnicznej w ul. Piastów, 
Ogrodowej. 
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33. Teren o symbolu Z 32 MJ, U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. 
Symbol terenu: Z 32 MJ, U Powierzchnia terenu (ha): 2,59 (załącznik nr 2) 
 Granice terenu Ul. Ogrodowa, ul. Kopernika, ul. Tartaczna, ul. Broniewskiego. 
1 Ustalenia funkcjonalne 1) 

 
2) 
3) 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i 
usługowa. 
Wydzielenie 1.1.KW na drogę wewnętrzną. 
Istniejąca zabudowa wielorodzinna zgodna z planem. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 

 
 

5) 
 

Wysokość zabudowy do 10,0m. 
Dach o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 350. 
Powierzchnia zabudowy do 40 % pow. działki. 
Obowiązująca linia zabudowy: 

a) 5,0 m od 1.1 KW, ul. Tartacznej 
b) od ul. Ogrodowej, Broniewskiego wg rysunku planu. 

Nieprzekraczalna linia zabudowy: 
a) 5,0 m od ul. 1.1.KW 
b) od ul. Ogrodowej wg rysunku planu. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 Minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej 
800 m2. 

4 Ustalenia ekologiczne  Powierzchnia biologicznie czynna min. 60 % pow. działki. 
5 Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
 
 

Budynek w ewidencji konserwatorskiej przy ul. Kopernika 
nr 27. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 

2) 
 

3) 
 

Droga wewnętrzna 1.1.KW  o szerokości 8,0 bez 
konieczności wydzielania jezdni i chodnika. 
Obsługa terenu od ul. Ogrodowej, Kopernika, Tartacznej, 
Broniewskiego i proj. drogi 1.1.KW. 
Dojazd do działki nr 454/1 należy zapewnić bezpośrednio 
od drogi wewnętrznej 1.1.KW. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 
 
 

2) 
 

Podłączenie do istniejących lub projektowanych sieci 
wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w ul. Ogrodowej, Kopernika, Tartacznej, 
Broniewskiego. 
Podłączenie do istniejącej lub projektowanej linii 
energetycznej 0,4kV i teletechnicznej w ul. Ogrodowej, 
ul. Kopernika, ul. Tartacznej i ul. Broniewskiego. 
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34. Teren o symbolu Z 33/1 MJ, U i Z 33/2 MJ, U – zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 
Symbol terenu: Z 33/1 MJ, U Powierzchnia terenu (ha): 1,11 (załącznik nr 2) 
 Granice terenu Ul. Tartaczna, teren Z 34/2 UR, projektowana ulica 21 KD, ul. 

Broniewskiego 
Symbol terenu: Z 33/2 MJ, U Powierzchnia terenu (ha): 0,93 (załącznik nr 2) 
 Granice terenu Ul. Podgórna, ul. Broniewskiego, projektowana ulica 21 KD 
1 Ustalenia funkcjonalne 1) 

 
2) 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i 
usługowa. 
Na dz. nr 422 dopuszcza się zabudowę bliźniaczą. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

1) 
2) 
3) 
4) 

 
 

Wysokość zabudowy do 10,0m. 
Dach o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 350. 
Powierzchnia zabudowy do 40% pow. działki. 
Obowiązująca linia zabudowy: 
a) 5,0 m od ul. Podgórnej, Broniewskiego, projektowanej 
ulicy 21 KD 
b) od ul. Tartacznej wg rysunku planu. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

1) 
 

2) 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu 
każdej działki do drogi publicznej. 
W terenie Z 33/1 MJ minimalna powierzchnia wydzielanej 
działki budowlanej 600 m2, w terenie Z 33/2 MJ – 800 m2 

4 Ustalenia ekologiczne  
 

Powierzchnia biologicznie czynna min. 50 % pow. działki. 

5 Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 
 

Nie występują obiekty chronione. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

 
 

Obsługa terenu od ul. Podgórnej, Broniewskiego, 
Tartacznej, projektowanej ulicy 21 KD. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 
 
 

2) 
 

Podłączenie do istniejących lub projektowanych sieci 
wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w ul. Podgórnej, Broniewskiego, Tartacznej, 
projektowanej ulicy 21 KD.  
Podłączenie do istniejącej lub projektowanej linii 
energetycznej 0,4kV i teletechnicznej w ul. Podgórnej, 
Broniewskiego, Tartacznej i projektowanej 21KD. 
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35. Teren o symbolu Z 34/1 UR i Z 34/2 UR – teren zabudowy usługowej,  rzemiosła, 
składów, hurtowni. 
Symbol terenu: Z 34/1 UR Powierzchnia terenu (ha): 1,28 (załącznik nr 2) 
 Granice terenu Ul. Tartaczna, ul. Kopernika, teren kolejowy KK/2, granica terenu 

elementarnego Z 35/1 PR 
Symbol terenu: Z 34/2 UR Powierzchnia terenu (ha): 0,19 (załącznik nr 2) 
 Granice terenu Ul. Podgórna, projektowana ulica 21 KD, teren Z 33/1 MJ, ul. 

Tartaczna 
1 Ustalenia funkcjonalne 1) 

2) 
 

Teren zabudowy usługowej,  rzemiosła, składów, hurtowni. 
Dopuszcza się realizację mieszkań funkcyjnych tylko jako 
towarzyszących funkcji głównej. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

1) 
2) 

 
3) 

 
 

4) 

Wysokość zabudowy do 10,0m. 
Obowiązująca linia zabudowy w odległości 5,0 m od linii 
rozgraniczającej ul. Tartacznej. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy: 

a) 5,0 m od ul. Tartacznej i ul. 21 KD. 
b) 10,0m od ul. Podgórnej. 

Powierzchnia zabudowy do 40 % pow. działki. 
3 Ustalenia zasad 

parcelacji 
1) 

 
2) 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu 
każdej działki do drogi publicznej. 
W terenie Z 34/1 UR minimalna wielkość wydzielanej 
działki budowlanej 1200m2, w terenie Z 34/2 UR – 2000m2 

4 Ustalenia ekologiczne 1) 
2) 

 
3) 

 
 
 

4) 
 
 

5) 

Powierzchnia biologicznie czynna min. 60 % pow. działki. 
Uciążliwość prowadzonej działalności nie może 
przekroczyć granic własnej działki. 
Zakaz lokalizacji obiektów powodujących przekroczenie 
dopuszczalnych norm zanieczyszczenia środowiska poza 
granicami przynależnej im działki lub wywołujących w 
obrębie swej działki nieodwracalne zmiany środowiska. 
Zakaz składowania na otwartej przestrzeni materiałów 
budowlanych, części samochodowych, opakowań ze szkła 
i tworzyw sztucznych. 
Wprowadzić zieleń wzdłuż ul. Tartacznej. 

5 Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 Nie występują obiekty chronione 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 
 

2) 

Dla nowo projektowanej zabudowy usługowej konieczność 
zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych na 
terenie własnym użytkownika. OG – §5 ust. 6 pkt 5 
Obsługa terenu od ulicy Tartacznej, projektowanej ulicy 
21 KD, ul. Podgórnej.  

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 
 

2) 
 

Podłączenie do istniejących i projektowanych sieci  
wodociągowej, gazowej i kanalizacji sanitarnej w 
ul. Tartacznej, ul. Podgórnej i projektowanej 21KD. 
Podłączenie do istniejącej i projektowanej linii 
energetycznej 0,4kV i teletechnicznej w ul. Tartacznej, 
ul. Podgórnej i projektowanej 21KD. 
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36. Teren o symbolu Z 35 PR i Z 36 PR – teren przemysłu nieuciążliwego, składów i 
baz. 
Symbol terenu: Z 35 PR Powierzchnia terenu (ha): 2,71 (załącznik nr 2) 
 Granice terenu Ul. Podgórna, ul. Tartaczna, teren Z 34/1 UR, teren Z 26/2 ZI, 

teren KK/2. 
Symbol terenu: Z 36 PR Powierzchnia terenu (ha): 2,23 (załącznik nr 2) 
 Granice terenu teren Z 39/2 RZ, ZN, teren Z 39/1 RZ, ZN, teren Z 36 UR, ul. 

Podgórna, teren KK/2. 
1 Ustalenia funkcjonalne 1) 

 
2) 

 
3) 

 
4) 

 
5) 

Teren przemysłu nieuciążliwego składów i baz w tym 
istniejąca funkcja przemysłu drzewnego. 
Wzdłuż linii kolejowej umożliwić wydzielenie terenu na 
drogę techniczną. 
Wprowadzić wydzielenie 1.1 KW na istniejącą drogę 
wewnętrzną w terenie Z 36 PR. 
Wprowadzić wydzielenie 1.2MJ dla istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w terenie Z 35 PR. 
Istniejąca stacja transformatorowa 15/0.4kV nr 1186 w 
terenie Z 35 PR do zachowania. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

1) 
2) 
3) 

Wysokość zabudowy do 12,0m. 
Powierzchnia zabudowy do 60 % pow. działki. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy od ul. Podgórnej 
pokazana na rys. planu. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 
 

Bez ograniczeń 

4 Ustalenia ekologiczne 1) 
 

2) 
 

3) 
 
 
 

4) 
 

Powierzchnia biologicznie czynna min. 40 % powierzchni 
działki. 
Uciążliwość prowadzonej działalności nie może 
przekroczyć granic własnej działki. 
Zakaz lokalizacji obiektów powodujących przekroczenie 
dopuszczalnych norm zanieczyszczenia środowiska poza 
granicami przynależnej im działki lub wywołujących w 
obrębie swej działki nieodwracalne zmiany środowiska. 
Zakaz składowania na otwartej przestrzeni materiałów 
budowlanych, części samochodowych, opakowań ze szkła 
i tworzyw sztucznych. 

5 Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 
 

Obiekt w ewidencji konserwatorskiej: ul. Podgórna 2. 
 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
2) 

 

Obsługa terenu od ul. Podgórnej i ul. Tartacznej. 
Istniejąca działka drogowa nr 385/3 i fragment działki nr 
384 w terenie Z 36 PR do zachowania jako dojazd do 
terenu Z 39/2 ZN. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 
 

2) 

Podłączenie do istniejących lub projektowanych sieci  
wodociągowej, gazowej i kanalizacji sanitarnej w ul 
Podgórnej i ul. Tartacznej. 
Podłączenie do istniejącej lub projektowanej linii 
energetycznej 0,4kV i teletechnicznej w ul Podgórnej. 
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37. Teren o symbolu Z 37/1 MJ, U, Z 37/2 MJ, U i Z 37/3 MJ, U – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. 
Symbol terenu: Z 37/1 MJ, U Powierzchnia terenu (ha): 1,60 (załącznik nr 2) 
 Granice terenu Ul. Św. Marcina, projektowana ulica 23 KD, 22 KD, ul. Podgórna 
Symbol terenu: Z 37/2 MJ, U Powierzchnia terenu (ha):2,05 (załącznik nr 2) 
 Granice terenu Ul. Św. Marcina, ul. Piastów, projektowana ulica 23 KD 
Symbol terenu: Z 37/3 MJ, U Powierzchnia terenu (ha): 1,2 (załącznik nr 2) 
 Granice terenu Teren Z 39/2 ZN, ul. Piastów, ul. Św. Marcina, teren Z 36 UR, 

teren Z 39/1 RZ, ZN 
1 Ustalenia funkcjonalne 1) 

2) 
3) 
4) 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. 
Zakaz zabudowy szeregowej. 
Dopuszcza się zabudowę bliźniaczą. 
Istniejąca zabudowa wielorodzinna zgodna z planem. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

1) 
2) 
3) 

 
 
 

4) 
 

5) 

Wysokość zabudowy do 10,0m. 
Dach o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 350. 
Obowiązująca linia zabudowy: 

a) 5,0 m linii rozgraniczenia ul. Piastów,  ul. Św. 
Marcina, ul. Podgórnej, ul. 23 KD 
b) na fragmencie ul. Św. Marcina wg rys. planu 

Nieprzekraczalna linia zabudowy w terenie Z 37/2 MJ  od 
ul. Piastów i ciągu pieszego wg rysunku planu. 
Powierzchnia zabudowy do 40% pow. działki. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

1) 
 

2) 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu 
każdej działki do drogi publicznej. 
Minimalna wielkość wydzielanej działki budowlanej 
1000m2. 

4 Ustalenia ekologiczne 1) 
2) 

 

Powierzchnia biologicznie czynna min. 60% pow. działki. 
Z uwagi na złe warunki dla zabudowy w terenie Z 37/3 MJ 
przed lokalizacją nowej zabudowy należy wykonać 
szczegółowe badania podłoża. 

5 Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 
 

Nie występują obiekty chronione 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

 Obsługa terenu od ul. Piastów, Podgórnej, Św. Marcina i 
projektowanej ulicy 22 KD, 23 KD. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 
 
 

2) 
 
 

3) 
 

4) 

Podłączenie do istniejących lub projektowanych sieci  
wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w ul. Św. Marcina, Piastów, Podgórnej, 
projektowanej ulicy 22 KD, 23 KD. 
Podłączenie do istniejącej i projektowanej linii 
energetycznej 0,4kV i teletechnicznej w ul. Podgórnej, 
Piastów i Św. Marcina. 
Projektowana energetyczna linia kablowa SN ul. Św. 
Marcina. 
Istniejąca linia energetyczna napowietrzna w terenie 
Z 37/3 do likwidacji. 
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38. Teren o symbolu Z 38 MJ, U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna usługowa. 
Symbol terenu: Z 38 MJ,U Powierzchnia terenu (ha): 1,48 (załącznik nr 2) 
 Granice terenu Ul. Piastów, ul. Podgórna, projektowana ulica 22 KD, 23 KD. 
1 Ustalenia funkcjonalne 1) 

 
2) 

 
3) 
4) 
5) 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa 
usługowa. 
Uzupełnienie zabudowy przy ul. Piastów zabudową 
mieszkaniową z preferencją usług w parterach budynków. 
Zakaz zabudowy szeregowej. 
Istniejąca zabudowa wielorodzinna zgodna z planem. 
Wydzielić teren 1.1P pod lokalizację przepompowni 
ścieków według rysunku planu. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

1) 
2) 
3) 

 
 
 

4) 
 

5) 

Wysokość zabudowy do 10,0m. 
Dach o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 350. 
Obowiązująca linia zabudowy: 

a) 5,0 m od linii rozgraniczenia projektowanej ulicy 
22 KD i 23 KD, 
b) od ul. Piastów wg rysunku planu  

Nieprzekraczalna linia zabudowy od ul. Podgórnej i ciągu 
pieszego wg rys. planu 
Powierzchnia zabudowy do 40% pow. działki. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

1) 
 

2) 

Parcelacja z zachowaniem bezpośredniego dostępu 
każdej działki do drogi publicznej. 
Minimalna wielkość wydzielanej działki budowlanej 600m2. 

4 Ustalenia ekologiczne  
 

Powierzchnia biologicznie czynna min. 60% pow. działki. 
 

5 Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 
 

Nie występują obiekty chronione. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

 
 

Obsługa terenu od ul. Piastów, Podgórnej i 
projektowanych ulic 22 KD i 23 KD. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 
 
 

2) 
 
 

3) 

Podłączenie do istniejących lub projektowanych sieci  
wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w ul. Piastów, Podgórnej, projektowanej ulicy 
22 KD i 23 KD. 
Podłączenie do istniejącej lub projektowanej linii 
energetycznej 0,4kV i teletechnicznej w ul. Podgórnej, 
Piastów oraz do projektowanych ulic 22 KD i 23 KD. 
Projektowana przepompownia ścieków według rysunku 
planu. 
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39. Teren o symbolu Z 39/1 RZ, ZN i Z 29/2 RZ, ZN – tereny rolnicze, zieleń naturalna. 
Symbol terenu: Z 39/1 RZ, 
ZN 

Powierzchnia terenu (ha): 0,66 (załącznik nr 2) 

Granice terenu Teren Z 39/2 RZ, ZN, teren Z 37/3 MJ. 
Symbol terenu: Z 39/2 RZ, 
ZN 

Powierzchnia terenu (ha): 2,88 (załącznik nr 3) 

Granice terenu Teren Z 40/1 ZL, teren Z 41 MJ, ul. Piastów, teren Z 37/3 MJ, 
teren Z 39/1 RZ, ZN, teren Z 35/2 PR, teren KK/2 

1 Ustalenia funkcjonalne 1) 
 
 

2) 

Teren rolniczy. Istniejąca zieleń do zachowania i 
uzupełnienia. Dopuszcza się uzasadnione cięcia 
sanitarne. 
Dopuszcza się uprawy warzywniczo-sadownicze. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

 
 

Nie występują. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 Nie wprowadza się ograniczeń. 

4 Ustalenia ekologiczne 1) 
 

2) 
3) 

Pas terenu wzdłuż cieku wodnego stanowi lokalny korytarz 
ekologiczny. 
Wprowadzić zieleń wzdłuż cieku wodnego. 
W odległości 6,0m od cieku wodnego wzdłuż jego 
północnego brzegu zakaz trwałego ogrodzenia. 

5 Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 Nie występują obiekty chronione. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

 Obsługa terenu od ul. Piastów. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 

2) 

Istniejący ciek wodny do zachowania. Wymagana 
okresowa konserwacja cieku. 
Istniejące linie energetyczne napowietrzne SN do 
likwidacji. 
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40. Teren o symbolu Z 40/1 ZL i Z 40/2 ZL – teren istniejącej zieleni leśnej. 
Symbol terenu: Z 40/1 ZL Powierzchnia terenu (ha): 1,97 (załącznik nr 3) 
 Granice terenu Teren Z 42 ZC, teren Z 39/2 ZN, teren KK 
Symbol terenu: Z 40/2 ZL Powierzchnia terenu (ha): 0,47 (załącznik nr 3) 
 Granice terenu Ul. Piastów, teren Z 41 MJ, teren Z 42 ZC 
1 Ustalenia funkcjonalne  Teren istniejącej zieleni leśnej do zachowania  

 
2 Ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
 
 

Nie występują. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 
 

Nie wprowadza się ograniczeń. 

4 Ustalenia ekologiczne  Teren o lokalnych wartościach przyrodniczych. 
5 Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
 
 

Nie występują obiekty chronione. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 

2) 

Możliwość wprowadzenia wewnętrznych ciągów 
spacerowych o maksymalnej szerokości 3,0 m. 
Teren Z 40/1 dostępny z ciągu  pieszo-jezdnego 1.1KW 
poprzez teren Z 42. 

7 Ustalenia inżynieryjne  Istniejąca linia energetyczna napowietrzna SN do 
likwidacji. 

 
41. Teren o symbolu Z 41 MJ – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Symbol terenu: Z 41 MJ Powierzchnia terenu (ha): 0,39(załącznik nr 3) 
 Granice terenu Ul. Piastów, teren Z 39/2 ZN, teren Z 43 ZC, teren Z 42 ZP 
1 Ustalenia funkcjonalne  Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca. 
2 Ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
1) 
2) 
3) 
4) 

Wysokość zabudowy do 10,0m. 
Dach o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 350. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu. 
Powierzchnia zabudowy do 30 % pow. działki. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 
 

Minimalna wielkość wydzielanej działki budowlanej 600m2. 

4 Ustalenia ekologiczne  
 

Powierzchnia biologicznie czynna min. 70 % pow. działki. 

5 Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 
 

Nie występują obiekty chronione 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

 
 

Obsługa terenu od ul. Piastów. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 
 

2) 

Podłączenie do istniejących lub projektowanych sieci  
wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w ul. Piastów. 
Podłączenie do istniejącej lub projektowanej linii 
energetycznej 0,4kV w ul. Piastów. 
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42. Teren o symbolu Z 42 ZC – teren istniejącego cmentarza. 
Symbol terenu: Z 42 ZC Powierzchnia terenu (ha): 3,10(załącznik nr 3) 
 Granice terenu teren KK/3, granica opracowania, projektowana ulica 25 KD, 

teren Z 40/2 ZL, teren Z 41 MJ, teren Z 39/2 RZ, ZN, teren Z 
40/1 ZL 

1 Ustalenia funkcjonalne 1) 
2) 

Teren istniejącego cmentarza. 
Dopuszcza się lokalizację zabudowy o funkcji ściśle 
związanej z obsługą cmentarza. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

 Nie występują. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 Nie wprowadza się ograniczeń. 

4 Ustalenia ekologiczne 1) 
2) 
3) 

Maksymalnie wprowadzić zieleń wysoką i niską. 
Ustalić drzewostan podlegający ochronie. 
Wprowadzić ciąg zieleni izolacyjnej wysokiej od linii 
kolejowej przy zachowaniu warunków widoczności na 
przejeździe kolejowym. 

5 Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 
 

Nie występują obiekty chronione. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
2) 

Obsługa terenu z ciągu drogi dojazdowej 25 KD. 
Wydzielenie 1.1 KW na ciąg pieszo-jezdny szerokości 5m. 

7 Ustalenia inżynieryjne  
 
 

Podłączenie do istniejących lub projektowanych sieci  
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz linii 
energetycznej 0,4kV w ul. Piastów. 
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43. Teren o symbolu 01 KD – ulica klasy dojazdowej. 
Symbol terenu: 01 KD Powierzchnia terenu (ha): 0,19 (załącznik nr 3) 
 Granice terenu Fragment istniejącej ulicy Sosnowej – od ulicy Piastów do 

granicy opracowania 
1 Ustalenia funkcjonalne  

 
Przeznaczenie terenu: ulica klasy dojazdowej. Zaliczona 
do dróg publicznych kategorii gminnej. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

 
 

Nie występują. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 Nie wprowadza się ograniczeń. 

4 Ustalenia ekologiczne  Nie występują. 
5 Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
 Nie występują obiekty chronione. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

 
 

Szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m. Przekrój 
poprzeczny ulicy:  

a) jezdnia o dwóch pasa ruchu, szer. pasa min. 2,5 m 
b) chodnik dwustronny 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
2) 

 
3) 

Istniejąca sieć wodociągowa. 
Projektowana kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieć 
gazowa. 
Istniejąca energetyczna linia 0,4 kV oraz teletechniczna. 

 
44. Teren o symbolu 02 KD – ulica klasy dojazdowej. 
Symbol terenu: 02 KD Powierzchnia terenu (ha): 0,40 (załącznik nr 3) 
 Granice terenu Istniejąca ulica Kwiatowa 
1 Ustalenia funkcjonalne  

 
Przeznaczenie terenu: ulica klasy dojazdowej. Zaliczona 
do dróg publicznych kategorii gminnej. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

 
 

Nie występują. 
 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 Nie wprowadza się ograniczeń. 

4 Ustalenia ekologiczne  Nie występują. 
5 Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
 Nie występują obiekty chronione. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

 
 

Szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m . 
Przekrój poprzeczny ulicy:  

a) jezdnia o dwóch pasach ruchu, szer. pasa min. 2,5 m 
b) chodnik dwustronny 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
2) 
3) 

 
4) 

Istniejąca sieć wodociągowa i kanalizacji deszczowej. 
Projektowana kanalizacja sanitarna, sieć gazowa. 
Istniejąca energetyczna linia napowietrzna 0,4kV i 
teletechniczna. 
Projektowana energetyczna linia kablowa SN. 
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45. Teren o symbolu 03 KD – ulica klasy dojazdowej. 
Symbol terenu: 03 KD Powierzchnia terenu (ha): 0,07 (załącznik nr 3) 
 Granice terenu Istniejąca ulica Makowa 
1 Ustalenia funkcjonalne  

 
Przeznaczenie terenu: ulica klasy dojazdowej. Zaliczona 
do dróg publicznych kategorii gminnej. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

 
 

Nie występują. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 Nie wprowadza się ograniczeń. 

4 Ustalenia ekologiczne  Nie występują. 
5 Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
 Nie występują obiekty chronione. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

 
 

Szerokości w liniach rozgraniczających zmienna 10,0m . 
Przekrój poprzeczny ulicy:  
a) jezdnia o dwóch pasa ruchu, szer. pasa min. 2,5m 
b) chodnik jednostronny. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
2) 
3) 
4) 

Istniejąca sieć wodociągowa. 
Projektowana sieć gazowa, kanalizacja sanitarna. 
Projektowana energetyczna linia kablowa SN. 
Istniejąca energetyczna linia 0,4kV i teletechniczna. 

 
46. Teren o symbolu 04 KD – ulica klasy dojazdowej. 
Symbol terenu: 04 KD Powierzchnia terenu (ha): 0,49(załącznik nr 3) 
 Granice terenu Nowoprojektowana ulica - od ulicy Piastów do skrzyżowania z 

ulicą Kwiatową i ul. Makową. 
1 Ustalenia funkcjonalne  

 
Przeznaczenie terenu: ulica klasy dojazdowej ruchu 
uspokojonego. Projektowana kategoria - ulica gminna. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

 
 

Nie występują. 
 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 Nie wprowadza się ograniczeń. 

4 Ustalenia ekologiczne  Nie występują. 
5 Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
 Nie występują obiekty chronione. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

 
 

Szerokości w liniach rozgraniczających – 10,0 m . 
Przekrój poprzeczny ulicy:  

a) jezdnia o dwóch pasach ruchu, szer. pasa min. 2,5 m 
b) chodnik dwustronny. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 

2) 

Projektowana sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej. 
Projektowana energetyczna linia kablowa 0,4kV i 
teletechniczna. 
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47. Teren o symbolu 05 KL – ulica klasy lokalnej. 
Symbol terenu: 05 KL  Powierzchnia terenu (ha): 0,41(załącznik nr 3 i 4) 
 Granice terenu Nowoprojektowana ulica – od ulicy Piastów do skrzyżowania z 

ul. Zieloną. 
1 Ustalenia funkcjonalne  

 
Przeznaczenie terenu: ulica klasy lokalnej. Projektowana 
kategoria - ulica gminna. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

 
 

Nie występują. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 Nie wprowadza się ograniczeń. 

4 Ustalenia ekologiczne  Nie występują. 
5 Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
 Nie występują obiekty chronione. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

 
 

Szerokości w liniach rozgraniczających 12,0 m. 
Przekrój poprzeczny ulicy:  

a) jezdnia o dwóch pasach ruchu, szer. pasa min. 3,0 m 
b) chodnik dwustronny. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 

2) 
 

3) 

Projektowana sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacja 
sanitarna i deszczowa. 
Projektowana energetyczna linia kablowa 0,4kV i 
teletechniczna. 
Projektowany rurociąg tłoczny ścieków. 

 
48. Teren o symbolu 06 KD – ulica klasy dojazdowej. 
Symbol terenu: 06 KD Powierzchnia terenu (ha): 0,30(załącznik nr 4) 
 Granice terenu Istniejąca ulica Jana Kazimierza. 
1 Ustalenia funkcjonalne  

 
Przeznaczenie terenu: ulica klasy dojazdowej. Zaliczona 
do dróg publicznych kategorii gminnej. Projektowana jako 
ciąg pieszo-jezdny. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

 
 

Nie występują. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 Nie wprowadza się ograniczeń. 

4 Ustalenia ekologiczne  Nie występują. 
5 Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
 Nie występują obiekty chronione. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

 
 

Szerokości w liniach rozgraniczających zmianna 6÷10m 
bez konieczności wydzielenia jezdni i chodników. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
2) 
3) 

Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej i wodociągowa. 
Projektowana sieć gazowa, kanalizacja sanitarna. 
Projektowana energetyczna linia kablowa 0,4kV i 
teletechniczna. 
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49. Teren o symbolu 07 KL – ulica klasy lokalnej. 
Symbol terenu: 07 KL  Powierzchnia terenu (ha): 1,17 (załącznik nr 3 i 4) 
 Granice terenu Istniejąca ulica Zielona. 
1 Ustalenia funkcjonalne  

 
Przeznaczenie terenu: ulica klasy lokalnej. Zaliczona do 
kategorii dróg powiatowych. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

 
 

Nie występują. 
 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 Nie wprowadza się ograniczeń. 

4 Ustalenia ekologiczne  Na fragmencie ulicy kanalizacja istniejącego cieku 
wodnego. 

5 Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 Nie występują obiekty chronione. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 

2) 
 
 

Szerokości w liniach rozgraniczających zmienna – 12,0 - 
15,0m.  
Przekrój poprzeczny ulicy:  

a) jezdnia o dwóch pasach ruchu, szer. pasa min. 3,0m 
b) chodnik dwustronny. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
2) 
3) 
4) 

Istniejąca sieć wodociągowa i deszczowa. 
Projektowana kanalizacja sanitarna i sieć gazowa. 
Istniejąca energetyczna linia 0,4kV i teletechniczna. 
Projektowana energetyczna linia kablowa SN. 

 
50. Teren o symbolu 08 KD – ulica klasy dojazdowej. 
Symbol terenu: 08 KD Powierzchnia terenu (ha): 0,22(załącznik nr 4) 
 Granice terenu Nowoprojektowana ulica dojazdowa – od projektowanej ulicy 

05 KL do projektowanej ulicy 09 KD. 
1 Ustalenia funkcjonalne  

 
Przeznaczenie terenu: ulica klasy dojazdowej ruchu 
uspokojonego. Projektowana kategoria - ulica gminna. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

 
 

Nie występują. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 Nie wprowadza się ograniczeń. 

4 Ustalenia ekologiczne  Nie występują. 
5 Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
 Nie występują obiekty chronione. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
2) 

Szerokości w liniach rozgraniczających – 10,0 m . 
Przekrój poprzeczny ulicy:  

a) jezdnia o dwóch pasach ruchu, szer. pasa min. 2,5 m 
b) chodnik dwustronny. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 

2) 

Projektowana sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej. 
Projektowana energetyczna linia kablowa 0,4kV i 
teletechniczna. 
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51. Teren o symbolu 09 KL – ulica klasy lokalnej. 
Symbol terenu: 09 KL  Powierzchnia terenu (ha): 0,23(załącznik nr 4) 
 Granice terenu Nowoprojektowana ulica lokalna – od projektowanej ulicy 05 KL 

do skrzyżowania z ul. Piastów 
1 Ustalenia funkcjonalne  

 
Przeznaczenie terenu: ulica klasy lokalnej – 
nowoprojektowana. Projektowana kategoria - ulica 
gminna. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

 
 

Nie występują. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 Nie wprowadza się ograniczeń. 

4 Ustalenia ekologiczne  Nie występują. 
5 Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
 Nie występują obiekty chronione. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
2) 

Szerokości w liniach rozgraniczających – 12,0m. 
Przekrój poprzeczny ulicy:  

a) jezdnia o dwóch pasach ruchu, szer. pasa min. 3,0m 
b) chodnik dwustronny. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 

2) 

Projektowana sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej. 
Projektowana energetyczna linia kablowa 0,4kV i 
teletechniczna. 
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52. Teren o symbolu 10 KD – ulica klasy dojazdowej. 
Symbol terenu: 10 KD Powierzchnia terenu (ha): 0,80(załącznik nr 4 i 5) 
 Granice terenu Istniejąca ul. Wodna. 
1 Ustalenia funkcjonalne  

 
Przeznaczenie terenu: ulica klasy dojazdowej. Zaliczona 
do kategorii dróg gminnych. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

 
 

Nie występują. 
 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 Nie wprowadza się ograniczeń. 

4 Ustalenia ekologiczne  Fragment ul. w strefie bezpośredniego zagrożenia 
powodzią.  

5 Ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

 Nie występują obiekty chronione.  

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 

2) 
 

Szerokości w liniach rozgraniczających – 10,0 m . 
Przekrój poprzeczny ulicy:  

a) jezdnia o dwóch pasach ruchu, szerokość pasa min. 
2,5m 
b) chodnik dwustronny. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
2) 

 
3) 

 
4) 
5) 

Istniejąca sieć wodociągowa. 
Projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa i sieć 
gazowa. 
Projektowany rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych (na 
fragmencie). 
Istniejąca energetyczna linia 0,4kV i teletechniczna. 
Projektowana energetyczna linia kablowa SN (na odcinku 
od ul. Zielonej do ul. Rybackiej). 

 
53. Teren o symbolu 11 KD – ulica klasy dojazdowej. 
Symbol terenu: 11 KD Powierzchnia terenu (ha): 0,30 (załącznik nr 1) 
 Granice terenu Istniejąca ulica Łąkowa. 
1 Ustalenia funkcjonalne  

 
Przeznaczenie terenu: Ulica klasy dojazdowej. Zaliczona 
do kategorii dróg gminnych. Projektowana jako ciąg 
pieszo-jezdny 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

 
 

Nie występują. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 Nie wprowadza się ograniczeń. 

4 Ustalenia ekologiczne  Nie występują. 
5 Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
1) 

 
 

2) 

Teren w granicach strefy W II częściowej ochrony 
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, pokazany 
na rysunku planu 
Teren w strefie E ochrony ekspozycji sylwety zabytkowego 
układu przestrzennego, pokazany na rysunku planu. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

 
 

Szerokości w liniach rozgraniczających – 10,0 m bez 
wydzielania jezdni i chodników. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
2) 

 
4) 

Istniejąca sieć wodociągowa. 
Projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa i sieć 
gazowa. 
Istniejąca energetyczna linia 0,4kV i teletechniczna. 
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54. Teren o symbolu 12/1 KD, 12/2 KD – ulica klasy dojazdowej. 
Symbol terenu: 12/1 KD, 
12/2 KD 

Powierzchnia terenu (ha): 0,38(załącznik nr 1) 

 Granice terenu Istniejące ulice Rybacka i Kościelna. 
1 Ustalenia funkcjonalne 1) 

 
2) 

 
3) 

Przeznaczenie terenu: Ulica klasy dojazdowej. Zaliczona 
do kategorii ulic gminnych. 
W pasie drogowym ulicy Rybackiej należy zlokalizować 
miejsca postojowe. 
Wydzielenie terenu 1.1 KP dla parkingu z terenu 12/1 KD. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

 
 

Nie występują. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 Nie wprowadza się ograniczeń. 

4 Ustalenia ekologiczne  Nie występują. 
5 Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
1) 

 
 

2) 

Teren w granicach strefy W II częściowej ochrony 
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, pokazanej 
na rysunku planu 
Teren w strefie E ochrony ekspozycji sylwety zabytkowego 
układu przestrzennego, pokazanej na rysunku planu. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
2) 

 

Szerokości w liniach rozgraniczających – 10,0 m. 
Przekrój poprzeczny ulicy:  

a) jezdnia o dwóch pasach ruchu, szer. pasa min. 2,5 m 
b) chodnik dwustronny. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
2) 

 
3) 

 
4) 

Projektowana sieć wodociągowa. 
Projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa i sieć 
gazowa. 
Projektowana energetyczna linia kablowa 0,4kV i 
teletechniczna. 
Projektowana energetyczna linia kablowa SN 
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55. Teren o symbolu 13 KD – ulica klasy dojazdowej. 
Symbol terenu: 13 KD Powierzchnia terenu (ha): 0,13(załącznik nr 1) 
 Granice terenu Istniejąca ulica Zatoka 
1 Ustalenia funkcjonalne 1) 

 
 

2) 
 

3) 

Przeznaczenie terenu: ulica klasy dojazdowej. Zaliczona 
do kategorii dróg gminnych. Projektowana jako ciąg 
pieszo-jezdny. 
W pasie drogowym należy zlokalizować miejsca 
postojowe. 
Wydzielenie terenu 1.1 KP na parking. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

 
 

Nie występują. 
 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 Nie wprowadza się ograniczeń. 

4 Ustalenia ekologiczne  Nie występują. 
5 Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
1) 

 
2) 

Teren w granicach strefy W II częściowej ochrony 
stanowisk archeologicznych pokazanej na rysunku planu. 
Teren w granicach strefy E ochrony ekspozycji sylwety 
zabytkowego układu przestrzennego, pokazane na 
rysunku planu. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

 
 

Szerokości w liniach rozgraniczających zmienna 8,0 – 12,0 
m. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 

2) 

Projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć 
gazowa i wodociągowa. 
Projektowana i istniejąca sieć energetyczna i 
teletechniczna. 

 
56. Teren o symbolu 14 KL – ulica klasy lokalnej. 
Symbol terenu: 14 KL  Powierzchnia terenu (ha): 0,24(załącznik nr 1) 
 Granice terenu Istniejąca ulica Owocowa 
1 Ustalenia funkcjonalne  

 
Przeznaczenie terenu: ulica klasy lokalnej. 
Zaliczona do kategorii dróg powiatowych. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

 
 

Nie występują. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 Nie wprowadza się ograniczeń. 

4 Ustalenia ekologiczne  Nie występują. 
5 Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
 Nie występują obiekty chronione. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
2) 

 
 

Szerokości w liniach rozgraniczających 10,0m. 
Przekrój poprzeczny ulicy:  

a) jezdnia o dwóch pasach ruchu, szer. pasa 2,5m 
b) chodnik dwustronny. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
2) 
3) 

 
4) 

Istniejąca sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej. 
Projektowana kanalizacja deszczowa, sieć gazowa. 
Istniejąca energetyczna linia napowietrzna 0,4kV i 
teletechniczna. 
Projektowana energetyczna linia kablowa SN. 
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57. Teren o symbolu 15 KX – ulica klasy dojazdowej. 
Symbol terenu: 15 KX Powierzchnia terenu (ha): 0,23(załącznik nr 1) 
 Granice terenu Nowoprojektowana ulica – od skrzyżowania z ul. Kopernika i 

dalej wzdłuż granic terenów Z 30/1 MJ i Z 29 MJ 
1 Ustalenia funkcjonalne  

 
Przeznaczenie terenu: Ulica klasy dojazdowej 
oznakowana jako „strefa zamieszkania” – ciąg pieszo-
jezdny. Projektowana kategoria - ulica gminna. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

 
 

Nie występują. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 Nie wprowadza się ograniczeń. 

4 Ustalenia ekologiczne  Nie występują. 
5 Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
 Nie występują obiekty chronione. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

 
 

Szerokości ulicy w liniach rozgraniczających 10,0m bez 
wydzielania jezdni i chodników, zakończona placem 
nawrotowym. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 

2) 

Projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa i sieć 
gazowa i wodociągowa. 
Projektowana energetyczna linia kablowa 0,4kV i 
teletechniczna. 
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58. Teren o symbolu 16 KX – ulica klasy dojazdowej. 
Symbol terenu: 16 KX Powierzchnia terenu (ha): 0,18(załącznik nr 2) 
 Granice terenu Istniejące ul. Kopernika i ul. Św. Anny 
1 Ustalenia funkcjonalne 1) 

 
 

2) 
 

3) 
4) 

 

Przeznaczenie terenu: Ulica klasy dojazdowej 
oznakowana jako „strefa zamieszkania” – ciąg pieszo-
jezdny. 
Likwidacja odcinka ulicy Kopernika z zachowaniem 
niezbędnych dojazdów do istniejącej zabudowy. 
Ul. Św. Anny zaliczona do kategorii dróg gminnych. 
Ul. Kopernika zaliczona do kategorii dróg powiatowych. 
Projektowana kategoria – ulica gminna. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

 
 

Nie występują. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 Nie wprowadza się ograniczeń. 

4 Ustalenia ekologiczne  Nie występują. 
5 Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
 Nie występują obiekty chronione. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 

2) 
 

Szerokości ulicy w liniach rozgraniczających zmienna 
6,0÷8,0m bez wydzielania jezdni i chodników. 
Projektowana międzynarodowa ścieżka rowerowa o 
szerokości 3,0 m w pasie drogowym. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 

2) 

Projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa i sieć 
gazowa. 
Projektowana energetyczna linia kablowa 0,4kV i 
teletechniczna. 

59. Teren o symbolu 17 KZ – ulica klasy zbiorczej. 
Symbol terenu: 17 KZ Powierzchnia terenu (ha): 0,64(załącznik nr 2) 
 Granice terenu Fragment istniejącej ulicy Kopernika i ulica Ogrodowa. 
1 Ustalenia funkcjonalne 1) 

 
2) 

 
3) 

Przeznaczenie terenu: ulica klasy zbiorczej. Zaliczona do 
kategorii dróg powiatowych nr 41-408. 
Na fragmencie przy skrzyżowaniu z ulicą Piastów zmiana 
przebiegu ulicy Ogrodowej. 
Wydzielenie terenu 1.1 KP na parking, plac lub skwer. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

 
 

Nie występują. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 Nie wprowadza się ograniczeń. 

4 Ustalenia ekologiczne  Nie występują. 
5 Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
 Nie występują obiekty chronione. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 
 
 

2) 
 

Szerokość w liniach rozgraniczających 15,0m. 
Przekrój poprzeczny ulicy:  

a) jezdnia o dwóch pasach ruchu, szer. pasa min. 3,0m 
b) chodnik dwustronny. 

Projektowana międzynarodowa ścieżka rowerowa (na 
fragmencie) o szerokości 3,0m w pasie drogowym poza 
jezdnią. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
2) 

 
3) 

 
4) 

Istniejąca sieć wodociągowa i kanalizacja deszczowa. 
Projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć 
gazowa. 
Projektowany rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych (na 
odcinku ul. Kopernika). 
Projektowana energetyczna linia kablowa SN i 
teletechniczna. 
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60. Teren o symbolu 18 KZ – ulica klasy zbiorczej. 
Symbol terenu: 18 KZ Powierzchnia terenu (ha): 2,66(załącznik nr 2) 
 Granice terenu Istniejąca ulica Podgórna. 
1 Ustalenia funkcjonalne 1) 

 
2) 

 
3) 

Przeznaczenie terenu: ulica klasy zbiorczej. Zaliczona do 
kategorii dróg powiatowych nr 41-406. 
Zmiana przebiegu ulicy Podgórnej w obrębie skrzyżowania 
z ulicą Ogrodową. 
Wydzielenie terenu 1.1 KP i 1.2 KP na parking, plac lub 
skwer. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

 
 

Nie występują. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 Nie wprowadza się ograniczeń. 

4 Ustalenia ekologiczne  Nie występują. 
5 Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
 Nie występują obiekty chronione. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 
 
 

2) 
 

Szerokości w liniach rozgraniczających 15,0 m.  
Przekrój poprzeczny ulicy:  
a) jezdnia o dwóch pasach ruchu, szer. pasa min. 3,0 m 
b) chodnik dwustronny. 
Projektowana międzynarodowa ścieżka rowerowa (na 
fragmencie) o szerokości 3,0 m w pasie drogowym poza 
jezdnią. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
2) 
3) 

 
4) 
5) 

Istniejąca sieć wodociągowa i kanalizacji deszczowej. 
Projektowana kanalizacja sanitarna, sieć gazowa. 
Istniejąca energetyczna linia napowietrzna 0,4kV i 
teletechniczna. 
Projektowana energetyczna linia kablowa SN. 
Istniejąca linia napowietrzna SN do likwidacji. 
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61. Teren o symbolu 19 KD – ulica klasy dojazdowej. 
Symbol terenu: 19 KD Powierzchnia terenu (ha): 0,40 (załącznik nr 2) 
 Granice terenu Istniejąca ulica Tartaczna – od skrzyżowania z ul. Kopernika do 

skrzyżowania z ul. Podgórną 
1 Ustalenia funkcjonalne  

 
Przeznaczenie terenu: ulica klasy dojazdowej. Istniejąca 
ulica kategorii gminnej. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

 
 

Nie występują. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 Nie wprowadza się ograniczeń. 

4 Ustalenia ekologiczne  Nie występują. 
5 Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
 Nie występują obiekty chronione. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

 
 
 
 

Szerokości w liniach rozgraniczających – 12,0 m . 
Przekrój poprzeczny ulicy:  
a) jezdnia o dwóch pasach ruchu, szer. pasa min. 3,0 m 
b) chodnik dwustronny. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
2) 

 
3) 

Istniejąca sieć wodociągowa do likwidacji. 
Projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć 
gazowa i wodociągowa. 
Istniejąca energetyczna linia napowietrzna 0,4kV i 
teletechniczna. 

 
62. Teren o symbolu 20 KD – ulica klasy dojazdowej. 
Symbol terenu: 20 KD Powierzchnia terenu (ha): 0,20(załącznik nr 2) 
 Granice terenu Istniejąca ulica Broniewskiego 
1 Ustalenia funkcjonalne  

 
 

Przeznaczenie terenu: ulica klasy dojazdowej. 
Zaliczona do kategorii dróg gminnych. Projektowana jako 
ulica klasy dojazdowej ruchu uspokojonego. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

 
 

Nie występują. 
 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 Nie wprowadza się ograniczeń. 

4 Ustalenia ekologiczne  Nie występują. 
5 Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
 Nie występują obiekty chronione. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
2) 

 
 

Szerokości w liniach rozgraniczających – 10,0 m . 
Przekrój poprzeczny ulicy:  

a) jezdnia o dwóch pasach ruchu, szer. pasa min. 2,5 m 
b) chodnik dwustronny. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
2) 

 
3) 

Istniejąca sieć wodociągowa. 
Projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć 
gazowa. 
Istniejąca energetyczna linia napowietrzna 0,4kV i 
teletechniczna. 
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63. Teren o symbolu 21 KD – ulica klasy dojazdowej. 
Symbol terenu: 21 KD Powierzchnia terenu (ha): 0,17(załącznik nr 2) 
 Granice terenu Nowoprojektowana ulica – od skrzyżowania z ul. Broniewskiego 

do skrzyżowania z ul. Podgórną 
1 Ustalenia funkcjonalne  

 
Przeznaczenie terenu: ulica klasy dojazdowej ruchu 
uspokojonego. Projektowana kategoria - ulica gminna. 

2 Ustalenia kompozycji I 
form zabudowy 

 
 

Nie występują. 
 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 Nie wprowadza się ograniczeń. 

4 Ustalenia ekologiczne  Nie występują. 
5 Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
 Nie występują obiekty chronione. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
2) 

 
 

Szerokości w liniach rozgraniczających – 10,0 m . 
Przekrój poprzeczny ulicy:  

a) jezdnia o dwóch pasach ruchu, szer. pasa min. 2,5 m 
b) chodnik dwustronny. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 

2) 

Projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć 
wodociągowa, gazowa. 
Projektowana energetyczna linia kablowa 0,4kV i 
teletechniczna. 

 
64. Teren o symbolu 22 KD – ulica klasy dojazdowej. 
Symbol terenu: 22 KD Powierzchnia terenu (ha): 0,17(załącznik nr 2) 
 Granice terenu Nowoprojektowana ulica – od skrzyżowania z ul. Podgórna do 

projektowanej 23 KD. 
1 Ustalenia funkcjonalne  

 
Przeznaczenie terenu: ulica klasy dojazdowej ruchu 
uspokojonego. Projektowana kategoria - ulica gminna. 

2 Ustalenia kompozycji I 
form zabudowy 

 
 

Nie występują. 
 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 Nie wprowadza się ograniczeń. 

4 Ustalenia ekologiczne  Nie występują. 
5 Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
 Nie występują obiekty chronione. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
2) 

 
 

Szerokości w liniach rozgraniczających – 10,0 m . 
Przekrój poprzeczny ulicy:  

a) jezdnia o dwóch pasach ruchu, szer. pasa min. 2,5 m 
b) chodnik dwustronny. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 

2) 

Projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć 
wodociągowa, gazowa. 
Projektowana energetyczna linia kablowa 0,4kV i 
teletechniczna. 
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65. Teren o symbolu 23 KD – ulica klasy dojazdowej. 
Symbol terenu: 23 KD Powierzchnia terenu (ha): 0,41(załącznik nr 2) 
 Granice terenu Nowoprojektowana ulica – od skrzyżowania z ul. Marcina do 

skrzyżowania z ul. Piastów. Projektowana po śladzie istniejącej 
drogi gruntowej (dz. 397). 

1 Ustalenia funkcjonalne  
 
 

Przeznaczenie terenu: ulica klasy dojazdowej ruchu 
uspokojonego. Projektowana kategoria - ulica gminna. 
Projektowana po śladzie istniejącej drogi  gruntowej (dz. 
nr 397) 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

 
 

Nie występują. 
 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 Nie wprowadza się ograniczeń. 

4 Ustalenia ekologiczne  Nie występują. 
5 Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
 Nie występują obiekty chronione. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
2) 

Szerokości w liniach rozgraniczających – 10,0 m . 
Przekrój poprzeczny ulicy:  

a) jezdnia o dwóch pasach ruchu, szer. pasa min. 2,5 m 
b) chodnik dwustronny. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 

2) 

Projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć 
wodociągowa, gazowa. 
Projektowana energetyczna linia kablowa 0,4kV i 
teletechniczna. 

 
66. Teren o symbolu 24 KL – ulica klasy lokalnej. 
Symbol terenu: 24 KL  Powierzchnia terenu (ha): 0,43 (załącznik nr 2) 
 Granice terenu Istniejąca ulica Św. Marcina 
1 Ustalenia funkcjonalne  

 
Przeznaczenie terenu: ulica klasy lokalnej. Projektowana 
kategoria - ulica gminna. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

 
 

Nie występują. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 Nie wprowadza się ograniczeń. 

4 Ustalenia ekologiczne  Nie występują. 
5 Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
 Nie występują obiekty chronione. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
2) 

 

Szerokości w liniach rozgraniczających 12,0 m . 
Przekrój poprzeczny ulicy:  

a) jezdnia o dwóch pasach ruchu, szer. pasa min. 3,0 m 
b) chodnik dwustronny. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 

2) 
 

3) 
 

4) 
5) 

Istniejąca sieć wodociągowa i kanalizacji deszczowej na 
fragmencie ul. Marcina. 
Projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć 
gazowa. 
Istniejąca energetyczna linia napowietrzna 0,4kV i 
teletechniczna. 
Projektowana energetyczna linia kablowa SN. 
Istniejąca linia napowietrzna SN do likwidacji. 
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67. Teren o symbolu 25 KD – ulica klasy dojazdowej. 
Symbol terenu: 25 KD Powierzchnia terenu (ha): 0,13(załącznik nr 3) 
 Granice terenu Nowoprojektowana ulica – od skrzyżowania z ul. Piastów do 

terenu kolejowego KK 
1 Ustalenia funkcjonalne 1) 

 
 

2) 

Przeznaczenie terenu: ulica klasy dojazdowej. 
Projektowana kategoria - ulica gminna, projektowana jako 
ciąg pieszo-jezdny. 
Wydzielenie terenu 1.1 KP na parking. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

 
 

Nie występują. 
 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 Nie wprowadza się ograniczeń. 

4 Ustalenia ekologiczne  Nie występują. 
5 Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
 Nie występują obiekty chronione. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
2) 

 
 

Szerokości w liniach rozgraniczających 7,0 m . 
Przekrój poprzeczny ulicy:  

a) jezdnia o dwóch pasach ruchu, szer. pasa min. 2,5 m 
b) chodnik jednostronny. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
2) 

 
3) 

Projektowana sieć wodociągowa. 
Projektowana energetyczna linia kablowa 0,4kV i 
teletechniczna. 
Projektowana energetyczna linia kablowa SN. 
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68. Teren o symbolu 26 KZ – ulica klasy zbiorczej. 
Symbol terenu: 26 KZ Powierzchnia terenu (ha): 2,15 (załącznik nr 1,3,4) 
 Granice terenu Istniejące ulice Piastów i Dworcowa. 
1 Ustalenia funkcjonalne  

 
Przeznaczenie terenu: ulica klasy zbiorczej. Zaliczona do 
kategorii dróg wojewódzkich nr 114. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

 
 

Nie występują. 
 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 Nie wprowadza się ograniczeń. 

4 Ustalenia ekologiczne  Nie występują. 
5 Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
 Nie występują obiekty chronione. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

1) 
 
 
 
 

2) 
 
 
 

3) 
 

4) 
 
 

5) 

Szerokości w liniach rozgraniczających zmienna 13,0 - 
25,0 m. 
Przekrój poprzeczny ulicy:  

a) jezdnia o dwóch pasach ruchu, szer. pasa min. 3,5 m 
b) chodnik dwustronny, 

Na odcinku ul. Piastów (ulica Ogrodowa do granicy miasta 
w kierunku Trzebieży) po stronie północno-wschodniej 
ulicy projektowana wydzielona międzynarodowa ścieżka 
rowerowa szerokości 3,0 m. 
Skrzyżowanie ulic Dworcowa, Piastów, Zielona jako 
skrzyżowanie skanalizowane. 
Skrzyżowanie ulicy Piastów z ulicą Św. Marcina i 
projektowaną 05 KL – zalecane rondo o średnicy 
zewnętrznej 40,0m. 
Pozostałe skrzyżowania z ulicami jako skrzyżowania 
zwykłe. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
2) 

 
3) 
4) 

 
5) 

Istniejąca sieć wodociągowa i kanalizacji deszczowej. 
Projektowana kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć 
gazowa. 
Projektowany rurociąg tłoczny ścieków. 
Istniejąca energetyczna linia napowietrzna 0,4kV i 
teletechniczna. 
Projektowana energetyczna linia kablowa SN na odcinku 
do ul. Marcina do ul. Kwiatowej. 
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70. Teren o symbolu 27 KM – Teren komunikacji -  pętla autobusowa. 
Symbol terenu: 27 KM Powierzchnia terenu (ha): 0,32 (załącznik nr 3) 
 Granice terenu Północna granica opracowania, teren Z 01 RZ, ul. Piastów, 
1 Ustalenia funkcjonalne  Przeznaczenie terenu: Pętla autobusowa. 
2 Ustalenia kompozycji i 

form zabudowy 
 
 

Nie występują. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 Nie wprowadza się ograniczeń. 

4 Ustalenia ekologiczne  Nie występują. 
5 Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
 Nie występują obiekty chronione. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

 Nie występują. 

7 Ustalenia inżynieryjne  Istniejący rów kanalizacyjny do skanalizowania. 
 
71. Teren o symbolu KK/1, KK/2, KK/3 – linia kolejowa. 
Symbol terenu: KK/1, KK/2, 
KK/3  

Powierzchnia terenu (ha): 3,53 (załącznik nr 1,2,3) 

 Granice terenu Teren istniejącej linii kolejowej relacji Szczecin – Trzebież. 
Działki nr 473/1, nr 473/8, nr 365. 

1 Ustalenia funkcjonalne 1) 
2) 

Przeznaczenie terenu: teren kolejowy. 
Na działce nr 473/8 wydzielić teren pod separator z 
piaskownikiem z terenu KK/1 według rysunku planu. 

2 Ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

 
 

Nie występują. 

3 Ustalenia zasad 
parcelacji 

 Nie wprowadza się ograniczeń. 

4 Ustalenia ekologiczne  Nie występują. 
5 Ustalenia dotyczące 

dóbr kultury 
 Nie występują obiekty chronione. 

6 Ustalenia 
komunikacyjne 

 
 

Nie występują. 

7 Ustalenia inżynieryjne 1) 
 

2) 

Na działce nr 473/8 wydzielić teren pod separator z 
piaskownikiem według rysunku planu. 
Skrzyżowania z drogami zbiorczymi 17 KZ i 18 KZ w 
jednym poziomie. 
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Rozdział III 
Stawka procentowa słu żąca naliczeniu renty planistycznej 

 
§ 7. Na podstawie art.10 ust.3 oraz art. 36 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139, zm.: Nr 41 poz. 412, 
Nr 111 poz. 1279, Dz. U. z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268, 
Dz. U. z 2001r. Nr 5 poz.42, Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 
poz. 1804; z 2002r. Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112) ustala się dla wszystkich 
terenów elementarnych stawkę „zerową”. 

 
Rozdział IV 

Ochrona gruntów rolnych 
 

§ 8. 1. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z późn. zm.) zmienia się przeznaczenie użytków 
rolnych klasy III, IV, V, VI o łącznej powierzchni 33,14 ha na cele nierolnicze i nieleśne, 
zgodnie z poniższym zestawieniem:  

1) 1,2280 ha gruntów klasy R-IVa pochodzenia mineralnego, 
2) 1,5150 ha gruntów klasy R-IVb pochodzenia mineralnego, 
3) 17,0200 ha gruntów klasy R-V w tym 16,9050 pochodzenia mineralnego, 

0,1150 ha pochodzenia organicznego, 
4) 11,1660 ha gruntów klasy R-VI pochodzenia mineralnego, 
5) 0,1520 ha użytków zielonych Ł-III pochodzenia organicznego, 
6) 0,9970ha użytków zielonych Ł-IV pochodzenia organicznego, 
7) 1,0620 ha użytków zielonych Ł-V, w tym 0,8890 ha pochodzenia organicznego 

i 0,1730 pochodzenia mineralnego. 
2. Użytki rolne klas IV o łącznej powierzchni 12,363ha  uzyskały zgodę Wojewody 

Zachodniopomorskiego Decyzją Nr SR-R-6-7711-68/2003 z dnia 09.12.2003 w tym: 
1) 6,2660 ha gruntów klasy R-IVa, 
2) 5,2080 ha gruntów klasy R-IVb, 
3) 0,6020 ha użytków zielonych Ps-IV, 
4) 0,2870 ha użytków zielonych Ł-IV. 

 
Rozdział V 

Postanowienia ko ńcowe 
 

§ 9. 1. Do czasu zapotrzebowania terenów na cele zgodne z ustaleniami planu, 
dopuszcza się dotychczasowy sposób ich wykorzystania. 

2. Na obszarze objętym niniejszymi zmianami w planie miejscowym, tracą moc 
ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Police 
zatwierdzonego Uchwałą Nr V/32/88 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Policach z dnia 
29 grudnia 1988r.  (Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z 1989r., Nr 1, poz. 6) podtrzymany 
Uchwałą Nr IX/77/90 Rady Gminy i Miasta w Policach z dnia 28.12.1990r. (Dz. Urzęd. 
Woj. Szczecińskiego z 1991r. Nr 1 poz. 4). 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
 

Przewodnicz ący Rady 
 
 
Kazimierz Wirkijowski 
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Uzasadnienie 
 

Projekt niniejszej uchwały przedkłada Burmistrz Gminy Police.  
Projekt dotyczy zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta 
Police, dla obszaru położonego na północ od rzeki Gunicy, obejmującego obszar 
osiedla Jasienica. 
Na obszarze tym z uwagi na zapisaną w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego z 1988r. strefę uciążliwości Zakładów Chemicznych „Police” S.A. 
występuje obecnie zakaz prowadzenia upraw polowych i lokalizacji funkcji 
mieszkaniowej, którą przewidziano do likwidacji. 
Prowadzone w ostatnich latach systematyczne pomiary stężeń emisji gazowych i 
pyłowych wykazują, że na tym terenie nie następuje przekroczenie dopuszczalnych 
norm. W związku z tym zaistniała potrzeba zmiany dotychczasowych ustaleń planu i 
tym samym stworzenie możliwości prawidłowego inwestowania na osiedlu.  
Przedłożone zmiany w planie mają na celu zachowanie istniejącej zabudowy 
mieszkalno-usługowej oraz umożliwienie jej rozbudowy i uzupełnienia o nowe obiekty w 
ramach istniejącego zainwestowania. Ponadto przedmiotowe zmiany w planie są w 
pełni zgodne z wnioskami złożonymi przez właścicieli nieruchomości. 

Biorąc pod uwagę powyższe wnioskuję o podjęcie niniejszej uchwały. 
 
 


