
UCHWAŁA Nr XLVI/360/06 
Rady Miejskiej w Policach 
z dnia 04 lipca 2006 roku  

 
 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego 
pn.: „Prz ęsocin”.  
 
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717, Dz. U. z 2004r. Nr 
6 poz. 41, Nr 141, poz.1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 
45, poz. 319), Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje: 
 

 
§ 1.1. Zgodnie z Uchwałą Nr XII/94/2003 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 

sierpnia 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego pn.: „Przęsocin” po stwierdzeniu zgodności ze 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Police 
przyjętym Uchwałą Nr XI/88/03 Rady Miejskiej w Policach z dnia 8 lipca 2003r., uchwala 
się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w gminie 
Police, w obrębie geodezyjnym Przęsocin.  

2. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są tereny o 
funkcji mieszkaniowej, usługowej, usługowo-rzemieślniczej, rolniczej oraz tereny do 
realizacji celów publicznych wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. 

3. Obszar planu obejmuje cały obręb geodezyjny Przęsocin o powierzchni 
778,2167 ha.  

4. Granice tego obszaru zaznaczono na rysunkach planu: w skali 1 : 1000 
stanowiących załączniki nr od 1 do 8 oraz w skali  1 : 2000 stanowiących załączniki nr 
od 9 do 14 do niniejszej uchwały.  

5. Integralną częścią uchwały są następujące załączniki: 
1) rysunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące 

załączniki nr od 1 do 14;  
2) wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Police, stanowiący załącznik nr 15;  
3) wymagane rozstrzygnięcia w sprawie sposobu realizacji oraz zasad 

finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy, stanowiące załącznik nr 16; 

4) załącznik nr 17 – stanowiący o sposobie rozstrzygnięcia uwag wniesionych do 
projektu mpzp. 

 
Ustalenia ogólne 

 
§ 2. 1. Na rysunku planu zawarto następujące ustalenia: 

1) granice planu, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach 

zagospodarowania, 
3) linie podziału wewnętrznego o przebiegu ściśle określonym, 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
5) oznaczenia identyfikacyjne terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi - 

symbole cyfrowo-literowe, zawierające numer 6, symbol obrębu, numer kolejny 
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terenu i symbole literowe zawierające symbol przeznaczenia podstawowego 
według klasyfikacji strefowej, 

6) symbole graficzne oznaczające obowiązujące elementy zagospodarowania liniowe 
lub punktowe, których wydzielenie liniami rozgraniczającymi jest niecelowe, gdyż 
przebiegają w terenach przeznaczonych pod cele publiczne - np. przejścia piesze 
i rowerowe. Przebiegi elementów liniowych są orientacyjne, do sprecyzowania w 
ramach terenu elementarnego w projekcie zagospodarowania terenu, 

7) granice stref i oznaczenia obiektów objętych ochroną oraz tereny i obiekty objęte 
ochroną na podstawie przepisów odrębnych. 

2. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią informacje i nie są ustaleniami 
planu. 

 
§ 3. 1. Ustalenia szczegółowe sformułowano w formie kart terenów 

przyporządkowanych do 170 terenów elementarnych, na które podzielony został obszar 
planu.  

2. Przez teren elementarny rozumie się teren wydzielony liniami rozgraniczającymi 
o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod określoną grupę 
funkcji według klasyfikacji, o której mowa w ust. 5 pkt 1 do 9. W ramach terenów 
elementarnych wyznaczono wydzielenia wewnętrzne dla ciągów pieszo-jezdnych. 

3. Symbole terenów elementarnych składają się z: 
a) oznaczenia numeru zmiany planu i jednostki osadniczej 6-Psn , z wyjątkiem 

terenów komunikacji, które posiadają tylko oznaczenie numeru 6;  
b) kolejnego numeru terenu;  
c) symbolu literowego oznaczającego przeznaczenie terenu według oznaczeń 

funkcji,  o których mowa w ust. 5 pkt od 1 do 9. 
4. Dla każdego terenu elementarnego obowiązuje suma ustaleń ogólnych zawartych 

w § 2, § 3 i § 4, szczegółowych zawartych w odpowiedniej karcie terenu znajdującej się 
w § 5 oraz końcowych znajdujących się § 8 i § 9 w niniejszej uchwały. W § 7 znajduje 
się zestawienie stawek procentowych ustalonych w kartach terenów. 

5. Ustalenia w zakresie podstawowych funkcji terenu: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług 

nieuciążliwych o powierzchni użytkowej nie przekraczającej 100m2, istniejące 
budynki mieszkalne składające się z więcej niż dwóch lokali mieszkalnych uznaje 
się za zgodne z planem, jednakże bez prawa zwiększania ilości tych lokali – 
tereny oznaczono symbolem MNU; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej – tereny oznaczono 
symbolem MN1; 

3) tereny zabudowy usługowej nieuciążliwej. Dopuszcza się lokalizację mieszkań 
na potrzeby właściciela usług, parkingów i garaży dla samochodów osobowych, 
salonów samochodowych (z serwisem). Wyklucza się: stacje paliw, warsztaty 
samochodowe blacharskie i lakiernicze, stacje obsługi samochodów ciężarowych 
i autobusów, obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 1000 m2 , 
maszty dla urządzeń telefonii komórkowej, stałe miejsca postojowe (parkingi i 
garaże) dla samochodów ciężarowych – tereny oznaczono symbolem U;  

4) tereny usług publicznych, tereny obiektów użyteczności publicznej, przeznaczone 
do realizacji celów publicznych: usługi oświaty, sportu i rekreacji, ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej, administracji publicznej,  kultury i nauki i inne. 
Wyklucza się maszty dla urządzeń telefonii komórkowej oraz stałe miejsca 
postojowe, parkingi i garaże dla samochodów ciężarowych – tereny oznaczono 
symbolem Up;  
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5) tereny zabudowy usługowo-rzemieślniczej tereny przeznaczone pod funkcje 
usługowe, rzemiosło produkcyjne jak np.: bazy, składy, warsztaty samochodowe 
blacharskie i lakiernicze, stacje obsługi samochodów i inne z wyłączeniem: stacji 
paliw, przedsięwzięć wymagających składowania materiałów sypkich w 
miejscach bez zadaszenia, składowania odpadów przemysłowych, obiektów 
emitujących odory, szpitali i domów opieki społecznej, budynków związanych ze 
stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedaży powyżej 1000 m2 – tereny oznaczono symbolem U1; 

6) tereny zieleni: 
a) tereny zieleni urządzonej: tereny zieleni publicznej, np. parki, zieleńce, 

ogrody, w których co najmniej 80% powierzchni stanowi powierzchnię 
biologicznie czynną – tereny oznaczono symbolem ZP, 

b) lasy – tereny oznaczono symbolem ZL, 
c) cmentarze - oznaczone na rysunku symbolem ZC; 

7) tereny infrastruktury technicznej – tereny oznaczono symbolami: 
a) W – wodociągi, 
b) E – elektroenergetyka, 
c) K – kanalizacja, 
d) T – telekomunikacja; 

8) tereny użytkowane rolniczo – tereny oznaczono symbolami: 
a) R - tereny rolnicze, 
b) RM – zabudowa zagrodowa, tereny zabudowy zagrodowej w 

gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych (zabudowa w 
formie budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich), 

c) RL – tereny przeznaczone do zalesienia; 
9) tereny komunikacji z dopuszczeniem lokalizacji jezdni, ścieżek rowerowych, 

chodników, przyulicznych pasów postojowych, zatok parkingowych dla 
samochodów, zatok przystankowych dla pojazdów komunikacji zbiorowej i 
taksówek, wiat przystankowych, zieleni przyulicznej i izolacyjnej, sieci i urządzeń 
technicznego uzbrojenia terenu, urządzeń organizacji ruchu, oświetlenia ulic, 
elementów wyposażenia ulic i urządzenia przestrzeni publicznych, tereny 
oznaczono symbolami: 

a) KS – tereny obsługi komunikacji drogowej, np.: parkingi, garaże, stacje 
obsługi samochodów, stacje paliw, 

b) KDG – publiczne drogi główne, 
c) KDZ – publiczne drogi zbiorcze, 
d) KDL  – publiczne drogi lokalne, 
e) KDX – publiczne ciągi pieszo-jezdne, 
f) KX – publiczne przejścia piesze, 
g) KDW – drogi wewnętrzne. 

6. Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie: 
1) front budynku  – elewacja od strony ulicy (lub placu) lub jej podstawowa, 

największa część kształtująca pierzeję ulicy (lub placu); 
2) funkcja zgodna z planem – funkcja, znajdująca się w terenie elementarnym o 

innym przeznaczeniu, dla której ustala się możliwość jej kontynuacji poprzez 
dopuszczenie wszelkich procesów budowlanych; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy  - linie, których nie należy przekraczać przy 
lokalizacji ścian budynków. Dopuszcza się wysunięcie przed linię zabudowy części 
budynku np. ryzalitów lub wykuszy, o łącznej powierzchni liczonej po obrysie 
zewnętrznym do 3m2;  
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4) obiekt o warto ściach kulturowych  - budynek lub budowla, dawna lub 
współczesna, mająca w całości lub w części znaczenie dla dziedzictwa lub rozwoju 
kulturalnego ze względu na swą wartość historyczną, architektoniczną, naukową, 
artystyczną lub tradycję miejscową;  

5) typ zabudowy  - zespół następujących cech zabudowy:  
a) usytuowanie na działce,  
b) gabaryty,  
c) kształt dachu;  

Jeżeli w ustaleniach jest mowa o projektowanej zabudowie w typie zabudowy 
istniejącej - typ ten określa zabudowa istniejąca w bliskim sąsiedztwie  
projektowanej (we wnętrzu urbanistycznym np. przy tej samej ulicy, placu, 
skrzyżowaniu ulic); 

6) usługi nieuci ążliwe  - należy przez to rozumieć: usługi handlu detalicznego, 
gastronomii, nieuciążliwego rzemiosła (obsługa ludności obejmująca drobną 
wytwórczość, naprawy i konserwację), administracji i bezpieczeństwa publicznego, 
łączności, informacji, nauki i oświaty, zdrowia i opieki społecznej, kultu religijnego, 
kultury i rozrywki, wypoczynku, rekreacji i sportu, biur, banków i innych o 
analogicznym do powyższych charakterze i stopniu uciążliwości, których 
funkcjonowanie: 

a) nie powoduje przekroczenia żadnego z parametrów dopuszczalnego poziomu 
szkodliwych lub uciążliwych oddziaływań na środowisko poza zajmowaną 
działką,  

b) nie jest źródłem uciążliwych lub szkodliwych odpadów, nie powoduje 
nieodwracalnych zmian środowiska przyrodniczego w obrębie zajmowanej 
działki,  

c) ani w żaden inny oczywisty sposób nie pogarsza warunków użytkowania 
terenów sąsiadujących np. przez emisję nieprzyjemnych zapachów, dymów, 
składowania nieestetycznych odpadów na otwartej przestrzeni; 

7) ustawienie budynków w stosunku do ulicy  – usytuowanie budynku na działce 
od strony ulicy publicznej lub drogi wewnętrznej określone przez położenie głównej 
kalenicy budynku w stosunku do ulicy np. prostopadłe lub równoległe; jeżeli 
ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, dla budynków na działkach narożnych  
położenie kalenicy głównej należy dostosować do jednej z ulic, przy których 
zlokalizowana jest działka; 

8) wysoko ść zabudowy  − wysokość mierzona od poziomu terenu przy najniżej 
położonym wejściu do budynku, do kalenicy lub najwyższego punktu przekrycia 
dachu; 

9) stawka procentowa – stawka służąca ustaleniu jednorazowej opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

  
 

§ 4.1.  Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania te renu:  
1) w terenach dróg dopuszcza się obiekty związane z obsługą ruchu m.in.: kioski 

uliczne, punkty sprzedaży biletów, budki telefoniczne, wiaty przystankowe; 
2) w obszarze planu występują tereny przeznaczone do zalesienia oznaczone 

symbolem RL, dla których w ustaleniach szczegółowych określono sposób i termin 
zagospodarowania tymczasowego. 
2. Zasady podziału nieruchomo ści: 

1) dopuszcza się podziały nieruchomości wzdłuż linii rozgraniczających tereny 
elementarne niezależnie od ustaleń zawartych w kartach terenów;  
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2) minimalne wielkości wydzielanych działek budowlanych nie dotyczą podziałów 
dokonywanych w celu wydzielenia dróg i dojazdów wewnętrznych oraz pod obiekty 
budowlane infrastruktury technicznej; 

3) dla podziałów pod drogi wewnętrzne służących za dojazd do drogi publicznej dla 
trzech i więcej działek budowlanych, minimalna szerokość drogi wewnętrznej wynosi 
8m, na końcu dojazdu plac do zawracania samochodów o wymiarach 
min.12,5x12,5m; 

4) szczegółowe zasady podziału nieruchomości określone w ustaleniach 
szczegółowych w kartach terenów dotyczą nowych wydzieleń; 

5) podziały terenów rolnych i leśnych zgodnie z przepisami o gospodarce 
nieruchomościami; 

6) w planie nie występują obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów 
nieruchomości.  

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkó w oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

1) ustala się następujące strefy ochrony konserwatorskiej:  
a) „A” – ścisłej ochrony konserwatorskiej, dla której obowiązuje: 

− zachowanie obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków, 
− zachowanie i konserwacja istniejących elementów kompozycji przestrzennej, 

ukształtowania zieleni i małej architektury, 
− procesy budowlane należy prowadzić w uzgodnieniu z odpowiednim organem 

ochrony zabytków; 
b) „B” – ochrony konserwatorskiej: 

− obowiązuje zachowanie obiektów o wartościach kulturowych znajdujących się 
w ewidencji konserwatorskiej poszczególnych budynków i zagród oraz 
znajdujących się w rejestrze zabytków,  

− obowiązuje typ zabudowy istniejącej odpowiednio dla funkcji mieszkalnej i 
gospodarczej - nawiązanie do cech obiektów o wartościach kulturowych 
(zasada usytuowania na działce, sposób kształtowania bryły i dachu budynku 
wraz z zasadami ich rozczłonkowania, gabaryty, stosowanie tradycyjnych 
materiałów budowlanych), 

− dopuszcza się lokalizację nowych budynków w sąsiedztwie istniejącej 
zabudowy, w istniejącej linii zabudowy, jako uzupełnienie i kontynuację 
historycznego typu zabudowy w odległości od krawędzi jezdni mniejszej, niż 
wynika to z ustawy „O drogach publicznych”, jeżeli nie narusza to warunków 
bezpieczeństwa ruchu, chyba że linie zabudowy stanowią inaczej, 

− garaże wbudowane w budynek mieszkalny lub budynki gospodarcze, 
dopuszcza się garaże wolnostojące: o wysokości zabudowy min. 5 m, dachy 
strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie nachylenia 30-450, 
które należy lokalizować w odległości min. 3 m i max. 6 m w głąb działki 
licząc od frontu budynku mieszkalnego,  

− dla budynków projektowanych w sąsiedztwie istniejących budynków 
obowiązuje przedstawienie w ramach projektu budowlanego co najmniej 
jednej elewacji (od strony ulicy) obiektu projektowanego na tle sąsiednich 
istniejących budynków,  w dowolnej formie (kolażu, fotomontażu itp.) w skali 
co najmniej 1:200, 

− obowiązuje zachowanie historycznych nawierzchni brukowych, 
− obowiązuje ochrona sposobu kształtowania zieleni w postaci alejowych lub 

szpalerowych obsadzeń ulic,  
− procesy budowlane należy prowadzić w uzgodnieniu z odpowiednim organem 

ochrony zabytków; 
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c) „K” – ochrony układów zieleni - dla której obowiązuje ochrona historycznych 
granic założeń zieleni oraz rozplanowania, składu gatunkowego, rozplanowania 
dróg i ścieżek, układu kwater cmentarnych, małej architektury tj. ogrodzenia, 
bramy, ochrona zabytków sepulkralnych (nagrobków, ogrodzeń grobów i innych 
elementów urządzenia cmentarzy); 

2) w granicach stanowisk archeologicznych zaewidencjonowanych pod nr Przęsocin, 
stan. 3, AZP: 29-05/6; Przęsocin, stan. 4, AZP: 29-05/7; Przęsocin, stan. 9, AZP: 
28-06/17; Przęsocin, stan. 6, AZP: 28-06/14; Przęsocin, stan. 7, AZP: 28-06/15; 
Przęsocin, stan. 12, AZP: 28-06/20; Przęsocin, stan. 1, AZP: 29- 05/4; Przęsocin, 
stan. 2, AZP: 29- 05/5  - wszelkie procesy budowlane i inne związane z pracami 
ziemnymi należy prowadzić w uzgodnieniu z odpowiednim organem ochrony 
zabytków, stosuje się przepisy o ochronie zabytków. Obowiązuje: 

a) uzgadnianie wszelkich prac inżynierskich, budowlanych i innych związanych z 
pracami ziemnymi przez odpowiedni organ ochrony zabytków przed ich 
podjęciem, 

b) w przypadku podjęcia decyzji o realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi należy wystąpić do odpowiedniego organu ochrony 
zabytków o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie badań archeologicznych, 

c) uzyskanie stosownego pozwolenia od odpowiednich organów ochrony zabytków 
na rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji, 

d) zawiadomienie odpowiednich organów ochrony zabytków o rozpoczęciu robót 
ziemnych z wyprzedzeniem min. 14-dniowym, 

e) badania archeologiczne mają charakter sezonowy, w okresie od maja do 
października; 

3) dla obiektów znajdujących się w ewidencji konserwatorskiej, oznaczonych na 
rysunku planu, obowiązuje zachowanie zasadniczej bryły budynków, kształtu 
dachu i rodzaju pokrycia, proporcji i  kształtu otworów okiennych i drzwiowych, 
detalu architektonicznego (np.: gzymsów, cokołów, sztukaterii, portali, stolarki 
okien i drzwi), w przypadku rozbiórki obiektu należy opracować dokumentację 
fotograficzną lub inwentaryzację; 

4) dla obiektu wpisanego do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego 
- kościół filialny (nr rej. 550) - obowiązuje trwałe zachowanie formy 
architektonicznej i substancji budowlanej, procesy budowlane w obiektach 
wpisanych do rejestru zabytków należy prowadzić w uzgodnieniu z odpowiednim 
organem ochrony zabytków. 

4. Tereny lub obiekty znajduj ące si ę w obszarze planu, podlegaj ące ochronie 
na podstawie przepisów odr ębnych: 

1) strefa ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej „Skolwin” – stosuje się przepisy 
prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego, w tym obecnie decyzja Prezydenta 
Miasta Szczecina nr WGKiOS.V.LR-6226/2/2001 z dnia 26 września 2001r.; 

2) w planie zróżnicowano tereny i przyporządkowano do odpowiednich grup, dla 
których przepisy o ochronie środowiska określają dopuszczalne poziomy hałasów; 

3) dla cmentarza określono strefę ograniczeń wynikającą z przepisów o cmentarzach; 
4) w planie wskazano udokumentowane złoże surowców ilastych ceramiki 

budowlanej „Przęsocin”; 
5) w planie wskazano obszar prognostyczny surowców ilastych; 
6) w planie wskazano obiekt budowlany wpisany do rejestru zabytków województwa 

zachodniopomorskiego: kościół filialny (nr rej. 550); 
7) w planie wskazano stanowiska archeologiczne zaewidencjonowane pod nr 

Przęsocin;  
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8) w planie określono strefy ograniczeń dla następujących, przesyłowych, 
napowietrznych linii elektroenergetycznych: fragment linii 220 kV relacji Glinki – 
Police (podwieszony na konstrukcjach dwutorowych, tor zachodni), fragment linii 
220 kV relacji Police – Morzyczyn (podwieszony na konstrukcjach dwutorowych, 
część toru wschodniego na linii Police-Glinki i dalej tor południowy w kierunku 
Morzyczyna), fragment linii 220 kV relacji Krajnik – Glinki (podwieszony po stronie 
południowej na konstrukcji dwutorowej, na odcinku ok. 1,7km od stacji Glinki linia 
jednotorowa 220 kV) oraz fragmenty linii 110 kV relacji Pomorzany - Glinki 
(podwieszony po stronie północnej na konstrukcjach dwutorowych, na odcinku ok. 
1,7 km od stacji Glinki linia jednotorowa 110kV), dla których obowiązują przepisy 
dotyczące dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku; 

9) w planie określono strefę ograniczeń dla gazociągu wysokiego ciśnienia 6,4 MPa g 
wc DN 300 wybudowanego w 1992 r. W oparciu o obowiązujące w dniu jego 
wybudowania Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 24 czerwca 1989 r. w 
sprawach warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. 
U. z 1989r. Nr 45, poz. 243) wprowadza się minimalne odległości lokalizacji 
obiektów budowlanych od osi gazociągu:  

−  25m odległość podstawowa dla budynków mieszkalnych, 
−  35m dla budynków użyteczności publicznej szkół, szpitali, kin, domów 

kultury, kościołów, sanatoriów, domów wypoczynkowych, domów dziecka i 
itp.,  

−  20m dla parkingów dla samochodów,  
−  20m dla tłoczni gazu, stacji gazowych i zbiorników gazu,  
−  15m dla wolno stojących budynków niemieszkalnych i pomocniczych,  
−  35m dla naziemnych składów materiałów i płynów łatwozapalnych,  
−  5m dla rowów melioracyjnych (przy lokalizacji wzdłuż gazociągu), 
−  5m dla przewodów kanalizacyjnych i kanałów, mających bezpośrednie 

połączenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt, układanych wzdłuż 
gazociągu,  

−  5m dla przewodów rurociągów i kabli elektroenergetycznych, układanych 
wzdłuż gazociągu (odległość mierzona od osi kabla, rury lub kanału), 

−  5m dla stacji transformatorów elektroenergetycznych o napięciu do 15KV 
(odległość mierzona od obrysu zewnętrznego uziemienia stacji),  

−  10m dla stacji transformatorów elektroenergetycznych o napięciu 
powyżej15kV (odległość mierzona od  zewnętrznego ogrodzenia stacji),  

−  2m dla napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu do 1KV,  
−  5m dla napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu od 1KV do 

30kV,  
− 10m dla napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu od 30 do 110 

kV, (wszystkie odległości linii napowietrznych mierzone od rzutu poziomego 
skrajnego przewodu). 

5. Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 
1) obowiązuje zakaz urządzania miejsc postojowych na terenach ulic zbiorczych KDZ 

i głównych KDG; 
2) w zakresie urządzania miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w 

obszarze planu przyjmuje się następujące wskaźniki: 
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Lp. Rodzaj funkcji Podstawa 
odniesienia 

 
Wskaźniki  miejsc 

parkingowych 

1 2 3 4 

1. Budynki mieszkalne jednorodzinne 1 mieszkanie min. 2 

2. Motele 1 pokój 1,2 

3. Sklepy o powierzchni sprzedażowej do 1000 m2, domy towarowe 
wielokondygnacyjne 

100 m2 pow. 

sprzedaży 

min. 2,5 

4. Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie 100 m2 pow. 

użytkowej 

min. 3 

5. Kościoły, kaplice 100 m2 pow. użytkowej min. 1,2 

6. Domy parafialne, domy kultury 100 m2 pow. 

użytkowej 

min. 0,8 

7. Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie 1 pomieszczenie do 
nauczania 

min. 1,5 

8. Przedszkola, świetlice 1 oddział min. 3 

9. Place składowe, hurtownie, magazyny 1000 m2 

pow. składowej 

min. 4,5 

10. Zakłady produkcyjne, rzemiosło 10 zatrudnionych min. 2 

 
- w przypadkach szczególnych dla funkcji nie wymienionych w powyższym wykazie, 

ilość miejsc parkingowych należy określić w sposób indywidualny, dostosowując do 
programu zamierzenia inwestycyjnego. 

6. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technic znej: 
1) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej: 

a) głównych elementów układu: 
− woda - przekształcanie systemu magistral wodociągowych w układ 

pierścieniowy, 
− elektryczność - przekształcanie sieci 15 kV w układ pierścieniowy.  

Obowiązują rezerwy terenów niezbędnych dla lokalizacji stacji 
transformatorowych 15/0,4kV oznaczone na rysunku planu, 

− gaz - z istniejącej sieci średniego ciśnienia w ul. Szczecińskiej (ze stacji 
redukcyjno - pomiarowej Iº w Policach). Dopuszcza się zasilanie odbiorców 
gazem średniego ciśnienia z zastosowaniem indywidualnych reduktorów na 
ciśnienie użytkowe, 

− ogrzewanie - w gminie funkcjonuje rozproszony system ogrzewania (poza 
miastem Police), dla miejscowości Przęsocin dopuszcza się zintegrowany 
system ogrzewania, 

− ścieki - odprowadzenie ścieków do głównej przepompowni ścieków na terenie 
6-Psn 85 K (docelowo do oczyszczalni Zakładów Chemicznych „Police” SA); 

b) obowiązującą zasadą jest lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w liniach 
rozgraniczających ulic i dojazdów (w tym powiązań z układem zewnętrznym) np.: 
wodociągów, sieci elektrycznych średnich i niskich napięć, gazowych średniego i 
niskiego ciśnienia, ciepłowniczych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i 
innych; dopuszcza się lokalizację ww. sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
we wszystkich terenach; wyjątek stanowią przesyłowe sieci elektroenergetyczne i 
gazowe, których lokalizację wraz ze strefami ograniczeń oraz połączenia z 
układem zewnętrznym określa rysunek planu. Parametry sieci infrastruktury 
technicznej określone w kartach terenu należy traktować jako proponowane; 

c) na obszarze objętym planem w zależności od potrzeb na etapie projektów 
realizacyjnych należy projektować studnie awaryjne zgodnie z „Planem 
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zaopatrzenia ludności w wodę pitną w sytuacjach nadzwyczajnych dla miasta i 
gminy Police”; 

2) realizację nowych obiektów należy skoordynować z uzbrojeniem terenu 
w infrastrukturę techniczną: 

a) woda  - z sieci wodociągowej, do czasu realizacji sieci dopuszcza się studnie, 
b) elektryczność - z sieci elektrycznej,dopuszcza się inne źródła energii, 
c) gaz - z sieci gazowej, dopuszcza się ze zbiorników indywidualnych, 
d) ogrzewanie - z sieci cieplnej lub indywidualnych niskoemisyjnych źródeł ciepła 

(dopuszcza się kominki),  
e) ścieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji sieci 

dopuszcza się zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, na terenach 
mieszkaniowych, ponadto dopuszcza się przydomowe oczyszczalnie ścieków, 
jeśli przepisy nie stanowią inaczej, 

f) wody opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej, z terenów mieszkaniowo-
usługowych (MN, U) dopuszcza się do gruntu, z terenów usługowych (Up, U1) po 
odpowiednim podczyszczeniu dopuszcza się do gruntu, 

g) gospodarka odpadami - należy stworzyć warunki segregacji odpadów oraz 
odbioru odpadów z nieruchomości (w celu dalszego ich zbierania, transportu, 
odzysku lub unieszkodliwiania). 
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Ustalenia szczegółowe 
 

§ 5. Ustalenia szczegółowe sformułowano w formie kart terenów, zawierających 
ustalenia obowiązujące dla następujących terenów elementarnych: 

1. Karta terenu 6-Psn 1 MNU  
Symbol terenu: 6-Psn 1 MNU  Nr załącznika 

2 
 Powierzchnia terenu [ha]:  1,32 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 40 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie nachylenia 25-450, 
      dla budynków mieszkalnych usytuowanych od strony ulicy Szczecińskiej dopuszcza  
      się dachy mansardowe o  połaciach symetrycznych, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy) - główna kalenica równoległa do drogi wewnętrznej  
      6-15 KDW z tolerancją odchylenia do 300,  
g)   dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej,. 
h)   zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2, 
i)    w strefach ograniczeń od linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia zakazuje 

się lokalizowania nowych budynków mieszkalnych oraz pomieszczeń 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 700 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
    skablować, 
b) w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
    obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
    zakaz zadrzewiania, 
c)   ochrona istniejących drzew oznaczonych na rysunku planu; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

   nie występują obiekty chronione; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)  teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
      hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska,  
b)  część terenu znajduje się w strefie ograniczeń od  linii  energetycznej wysokiego 

napięcia oznaczonej na rysunku planu – stosuje się przepisy dotyczące 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)   dojazd od ulicy zbiorczej 6-2 KDZ i od drogi wewnętrznej 6-15 KDW,  
b)   wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

       obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:     30%. 
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2. Karta terenu 6-Psn 2 MNU  

Symbol terenu: 6-Psn 2 MNU  Nr załącznika 

2 
 Powierzchnia terenu [ha]:  1,49 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne  linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie nachylenia 25-450, 
      dla budynków mieszkalnych usytuowanych od strony ulicy Szczecińskiej dopuszcza  
      się dachy mansardowe o  połaciach symetrycznych, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do drogi wewnętrznej  
      6-15 KDW z tolerancją odchylenia do 300, 
g)   dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)   zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2, 
i)   w strefach ograniczeń od linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia zakazuje się 

lokalizowania nowych budynków mieszkalnych oraz pomieszczeń przeznaczonych 
na stały pobyt ludzi; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 700 m2. 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
    skablować, 
b) w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
    obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
    zakaz zadrzewiania; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

   nie występują obiekty chronione; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)   teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
       hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska,  
b)  część terenu znajduje się w strefie ograniczeń od  linii  energetycznej wysokiego 

napięcia oznaczonej na rysunku planu – stosuje się przepisy dotyczące 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy zbiorczej 6-2 KDZ i od drogi wewnętrznej 6-15 KDW,  
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:     30%. 
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3. Karta terenu 6-Psn 3 MNU  
Symbol terenu: 6-Psn 3 MNU  Nr załącznika 

2 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,95 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne  linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)    dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie nachylenia 25-450, 
      dla budynków mieszkalnych usytuowanych od strony ulicy Szczecińskiej dopuszcza  
      się dachy mansardowe o  połaciach symetrycznych, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do drogi wewnętrznej  
      6-15 KDW z tolerancją odchylenia do 300,  
g)   dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)   zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2, 
i)   w strefach ograniczeń od linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia zakazuje się 

lokalizowania nowych budynków mieszkalnych oraz pomieszczeń przeznaczonych 
na stały pobyt ludzi; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 700 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00 

      do 900; 
4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego: 
a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
    skablować, 
b) w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
    obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
    zakaz zadrzewiania; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

   nie występują obiekty chronione; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)  teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
        hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska,  
b)  część terenu znajduje się w strefie ograniczeń od  linii  energetycznej wysokiego   
      napięcia  oznaczonej na rysunku planu – stosuje się przepisy dotyczące 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy zbiorczej 6-2 KDZ i od ulicy dojazdowej 6-16 KDD,  
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:      30%. 
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4. Karta terenu 6-Psn 4 MNU  
Symbol terenu: 6-Psn 4 MNU  Nr załącznika 

2 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,67 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne  linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie nachylenia 25-450, 
 f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300, 
g)   dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)   zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2, 
i)   w strefach ograniczeń od linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia zakazuje się 

lokalizowania nowych budynków mieszkalnych oraz pomieszczeń przeznaczonych 
na stały pobyt ludzi; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 700 m2. 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00 

      do 900; 
4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego: 
a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
    skablować, 
b) w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
    obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
    zakaz zadrzewiania; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

   nie występują obiekty chronione; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)   teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
       hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska,  
b)   część terenu znajduje się w strefie ograniczeń od  linii  energetycznej wysokiego  

      napięcia  oznaczonej na rysunku planu – stosuje się przepisy dotyczące 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy zbiorczej 6-2 KDZ i od ulicy dojazdowej 6-16 KDD,  
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2, 
b)   do czasu realizacji drogi 6-1 KDG dopuszcza się znajdujące się w jej liniach  
      rozgraniczających  istniejące dojazdy do działek, w tym również dla obsługi nowych  
      inwestycji lokalizowanych na terenach przeznaczonych pod zabudowę; 

9) stawka procentowa:      30%. 
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5. Karta terenu 6-Psn 5 MNU  
Symbol terenu: 6-Psn 5 MNU  Nr załącznika 

3 
 Powierzchnia terenu [ha]:  2,00 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 
Usługi i  rzemiosło nieuciążliwe na dz. nr 24/3 zgodne z planem. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne  linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie nachylenia 25-450, 
      dopuszcza się inne pod warunkiem dostosowania do obiektów znajdujących się w  
      ewidencji konserwatorskiej oznaczonych na rysunku planu, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300,  
g)   dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)   zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2, 
i)    w strefach ograniczeń od linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia zakazuje 

się lokalizowania nowych budynków mieszkalnych oraz pomieszczeń 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 

j)   ustalenia zawarte w lit. d oraz w lit. e nie dotyczą obiektów znajdujących się w  
     ewidencji konserwatorskiej, obowiązują ustalenia pkt 5; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 700 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00 

      do 900; 
4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego: 
a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania, 
c)  na obszarach o spadkach powyżej 20% w trakcie budowy i po realizacji inwestycji  
      należy zabezpieczyć skarpy przed procesami erozyjnymi i osuwaniem się mas  
      ziemnych – do projektu budowlanego należy dołączyć projekt zabezpieczeń skarp, 
d)   strefy urządzania zieleni wolne od zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 
e)   w strefach zieleni urządzonej, wolnych od zabudowy dopuszcza się urządzanie  
     dojazdów oraz prowadzenie sieci infrastruktury technicznej do obsługi budynków; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

     dla obiektów znajdujących się w ewidencji konserwatorskiej, oznaczonych na  
      rysunku planu, obowiązuje zachowanie zasadniczej bryły budynków, kształtu dachu i  
      rodzaju pokrycia, proporcji i  kształtu otworów okiennych i drzwiowych, detalu  
      architektonicznego (np.: gzymsów, cokołów, sztukaterii, portali, stolarki okien i drzwi),  
      w przypadku rozbiórki obiektu należy opracować dokumentację fotograficzną lub  
     inwentaryzację; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)  teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
      hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska,  

b)  część terenu znajduje się w strefie ograniczeń od  linii  energetycznej wysokiego 
napięcia oznaczonej na rysunku planu – stosuje się przepisy dotyczące 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy zbiorczej 6-2 KDZ,  
b)    urządzenie ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KDX, o szerokości 
        zgodnie z rysunkiem planu, 
c)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9 ) stawka procentowa:      30%. 
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6. Karta terenu 6-Psn 6 MN1  
Symbol terenu: 6-Psn 6 MN1  Nr załącznika 

1 
 Powierzchnia terenu [ha]:  3,31 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne  linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 40% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)   dachy strome dwu- lub czterospadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 25-450, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300,  
g)   dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)   zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 200 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 5,7 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)  na obszarach o spadkach powyżej 20% w trakcie budowy i po realizacji inwestycji  
     należy zabezpieczyć skarpy przed procesami erozyjnymi i osuwaniem się mas  
     ziemnych – do projektu budowlanego należy dołączyć projekt zabezpieczeń skarp, 
c)   ochrona istniejących drzew oznaczonych na rysunku planu; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

    nie występują obiekty chronione; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)  teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
        hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska,  
b)    przez teren przebiega gazociąg wc DN 300 oznaczony na rysunku planu wraz ze 
       strefą ograniczeń – obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 4 pkt 9; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy lokalnej 6-9 KDL oraz od ulicy dojazdowej 6-32 KDD i drogi  
        wewnętrznej 6-33 KDW, 6-31 KDW, 6-34 KDW,  
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9 ) stawka procentowa:      30%. 
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7. Karta terenu 6-Psn 7 MNU  
Symbol terenu: 6-Psn 7 MNU  Nr załącznika 

1 
 Powierzchnia terenu [ha]:  1,20 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne  linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)   dachy strome dwu- lub czterospadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 25-450, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
     odchylenia do 300, 
g)   dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)   zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2. 
i)   w strefach ograniczeń od linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia zakazuje się 

lokalizowania nowych budynków mieszkalnych oraz pomieszczeń przeznaczonych 
na stały pobyt ludzi; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 800 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
    skablować, 
b) w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
    obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
    zakaz zadrzewiania,  
c)  na obszarach o spadkach powyżej 20% w trakcie budowy i po realizacji inwestycji  
      należy zabezpieczyć skarpy przed procesami erozyjnymi i osuwaniem się mas  
      ziemnych – do projektu budowlanego należy dołączyć projekt zabezpieczeń skarp; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

       nie występują obiekty chronione; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)  teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
        hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska,  
b)  część terenu znajduje się w strefie ograniczeń od  linii  energetycznej wysokiego 

napięcia oznaczonej na rysunku planu – stosuje się przepisy dotyczące 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od drogi wewnętrznej 6-34 KDW,  
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9 ) stawka procentowa:      30%. 
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8. Karta terenu 6-Psn 8 MNU  
Symbol terenu: 6-Psn 8 MNU  Nr załącznika 

1 
 Powierzchnia terenu [ha]:  2,68 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne  linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)   dachy strome dwu- lub czterospadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 25-450, 
f)    ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300,  
g)   dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)   zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej –  800 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
    skablować, 
b)  na obszarach o spadkach powyżej 20% w trakcie budowy i po realizacji inwestycji  
      należy zabezpieczyć skarpy przed procesami erozyjnymi i osuwaniem się mas  
      ziemnych – do projektu budowlanego należy dołączyć projekt zabezpieczeń skarp; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

       nie występują obiekty chronione; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

      teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
       hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy dojazdowej 6-31 KDD, drogi wewnętrznej 6-34 KDW,  
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9 ) stawka procentowa:      30%. 
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9. Karta terenu 6-Psn 9 MNU  
Symbol terenu: 6-Psn 9 MNU  Nr załącznika 

1 
 Powierzchnia terenu [ha]:  1,02 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne  linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)   dachy strome dwu- lub czterospadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 25-450, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300,  
g)   dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)   zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 400 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

   linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
   skablować; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

     nie występują obiekty chronione; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a )   teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
        hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska,  
b)    przez teren przebiega gazociąg wc DN 300 oznaczony na rysunku planu wraz ze 
       strefą ograniczeń – obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 4 pkt 9; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy lokalnej 6-9 KDL oraz ulicy dojazdowej 6-32 KDD, drogi  
        wewnętrznej 6-33 KDW,  
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9 ) stawka procentowa:      30%. 
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10. Karta terenu 6-Psn 10 MNU  
Symbol terenu: 6-Psn 10 MNU  Nr załącznika 

1 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,90 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 25-450, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300,  
g)   dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)   zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 800 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)   linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
      skablować, 
b)   ochrona istniejących pojedynczych drzew  oznaczonych na rysunku planu; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)  teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
      hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska,  
b)   część terenu znajduje się w strefie ograniczeń wokół cmentarza - stosuje się 

przepisy o cmentarzach; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy lokalnej 6-9 KDL,  
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:      30%. 
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11. Karta terenu 6-Psn 11 MNU  
Symbol terenu: 6-Psn 11 MNU  Nr załącznika 

2 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,23 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy – max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 30 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 25-450, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300,  
g)   dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)   zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2, 
i)    w strefach ograniczeń od linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia zakazuje 

się lokalizowania nowych budynków mieszkalnych oraz pomieszczeń 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 800 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
    skablować, 
b) w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
    obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
    zakaz zadrzewiania; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

       nie występują obiekty chronione; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)  teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
       hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska,  
b)  część terenu znajduje się w strefie ograniczeń od  linii  energetycznej wysokiego 

napięcia oznaczonej na rysunku planu – stosuje się przepisy dotyczące 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy lokalnej 6-3 KDL oraz ulicy dojazdowej 6-19 KDD,  
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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12. Karta terenu 6-Psn 12 MNU  
Symbol terenu: 6-Psn 12 MNU  Nr załącznika 

3 
 Powierzchnia terenu [ha]:  2,77 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 25-450, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300,  
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)  zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2, 
i)   w strefach ograniczeń od linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia zakazuje się 

lokalizowania nowych budynków mieszkalnych oraz pomieszczeń przeznaczonych 
na stały pobyt ludzi;; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 700 m2. 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00 

      do 900; 
4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego: 
a) linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
    skablować, 
b) w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
    obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
    zakaz zadrzewiania,  
c)  strefy zieleni urządzonej o funkcji izolacyjnej od strony 
      6-1 KDG, wolne od zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, 
d)   w strefach zieleni urządzonej, wolnych od zabudowy dopuszcza się urządzanie  
     dojazdów oraz prowadzenie sieci infrastruktury technicznej do obsługi budynków; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

       nie występują obiekty chronione; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)  teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
       hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska,  
b)  część terenu znajduje się w strefie ograniczeń od  linii  energetycznej wysokiego 

napięcia oznaczonej na rysunku planu – stosuje się przepisy dotyczące 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulic lokalnych 6-3 KDL i 6-5 KDL oraz drogi  
        wewnętrznej 6-20 KDW,  
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:      30%. 
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13. Karta terenu 6-Psn 13 MNU  

Symbol terenu: 6-Psn 13 MNU  Nr załącznika 

3 
 Powierzchnia terenu [ha]:  1,32 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)    dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 25-450, dopuszcza się inne pod warunkiem  
      dostosowania do obiektów znajdujących się w ewidencji konserwatorskiej  
     oznaczonych na rysunku planu, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300,  
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)  zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem.  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2, 
i)   w strefach ograniczeń od linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia zakazuje się 

lokalizowania nowych budynków mieszkalnych oraz pomieszczeń przeznaczonych 
na stały pobyt ludzi, 

j)   ustalenia zawarte w lit. d oraz w lit. e nie dotyczą obiektów znajdujących się w  
     ewidencji konserwatorskiej, obowiązują ustalenia pkt 5; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 800 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
       do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

     dla obiektów znajdujących się w ewidencji konserwatorskiej, oznaczonych na  
      rysunku planu, obowiązuje zachowanie zasadniczej bryły budynków, kształtu dachu i  
      rodzaju pokrycia, proporcji i  kształtu otworów okiennych i drzwiowych, detalu  
      architektonicznego (np.: gzymsów, cokołów, sztukaterii, portali, stolarki okien i drzwi),  
      w przypadku rozbiórki obiektu należy opracować dokumentację fotograficzną lub  
     inwentaryzację; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)  teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
      hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska,  
b)    północna część terenu znajduje się w strefie ograniczeń od linii energetycznej  
       wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu – stosuje się przepisy dotyczące 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy lokalnej 6-3 KDL oraz drogi  
        wewnętrznej 6-20 KDW,  
b)    wymagania parkingowe -  warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 

 



 23

14. Karta terenu 6-Psn 14 MNU  
Symbol terenu: 6-Psn 14 MNU  Nr załącznika 

2 
 Powierzchnia terenu [ha]:  1,46 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 25-450, dopuszcza się inne pod warunkiem  
     dostosowania do obiektów znajdujących się w ewidencji konserwatorskiej  
     oznaczonych na rysunku planu, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300, 
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)  zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem.  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2, 
i)   ustalenia zawarte w lit. d oraz w lit. e nie dotyczą obiektów znajdujących się w  
     ewidencji konserwatorskiej, obowiązują ustalenia pkt 5; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 800 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

    linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

     dla obiektów znajdujących się w ewidencji konserwatorskiej, oznaczonych na  
      rysunku planu, obowiązuje zachowanie zasadniczej bryły budynków, kształtu dachu i  
      rodzaju pokrycia, proporcji i  kształtu otworów okiennych i drzwiowych, detalu  
      architektonicznego (np.: gzymsów, cokołów, sztukaterii, portali, stolarki okien i drzwi),  
       w przypadku rozbiórki obiektu należy opracować dokumentację fotograficzną lub  
       inwentaryzację; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

     teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
      hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy lokalnej 6-3 KDL oraz ulicy dojazdowej 6-19 KDD,  
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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15. Karta terenu 6-Psn 15 MNU  
Symbol terenu: 6-Psn 15 MNU  Nr załącznika 

2 
 Powierzchnia terenu [ha]:  1,75 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 30-450, dopuszcza się inne pod warunkiem  
     dostosowania do obiektów znajdujących się w ewidencji konserwatorskiej  
     oznaczonych na rysunku planu, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300, 
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)  zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem.  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2, 
i)   ustalenia zawarte w lit. d oraz w lit. e nie dotyczą obiektów znajdujących się w  
     ewidencji konserwatorskiej, obowiązują ustalenia pkt 5; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 800 m2. 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
       do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
a)  ochrona oczek i drobnych cieków wodnych oznaczonych na rysunku planu,  
     utrzymanie ich naturalnego charakteru; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

a)   dla obiektów znajdujących się w ewidencji konserwatorskiej, oznaczonych na  
      rysunku planu, obowiązuje zachowanie zasadniczej bryły budynków, kształtu dachu i  
      rodzaju pokrycia, proporcji i  kształtu otworów okiennych i drzwiowych, detalu  
      architektonicznego (np.: gzymsów, cokołów, sztukaterii, portali, stolarki okien i drzwi),  
       w przypadku rozbiórki obiektu należy opracować dokumentację fotograficzną lub  
       inwentaryzację, 
b)   część terenu znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej –  
      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.3 pkt 1 lit.b; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)  teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
      hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska,  
b)   część terenu znajduje się w strefie ograniczeń wokół cmentarza – 
      stosuje się przepisy o cmentarzach; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy lokalnej 6-6 KDL oraz ulicy dojazdowej 6-19 KDD,  
b)    wymagania parkingowe -  warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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16. Karta terenu 6-Psn 16 MNU  
Symbol terenu: 6-Psn 16 MNU  Nr załącznika 

2 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,40 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)    dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 30-450, dopuszcza się inne pod warunkiem  
      dostosowania do obiektów znajdujących się w ewidencji konserwatorskiej  
      oznaczonych na rysunku planu, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
     odchylenia do 300, 
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)  zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem.  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 700 m2. 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)  strefa urządzania zieleni wolna od zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 
c)   w strefach zieleni urządzonej, wolnych od zabudowy dopuszcza się urządzanie  
     dojazdów oraz prowadzenie sieci infrastruktury technicznej do obsługi budynków; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

a)   część terenu znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej –  
      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.3 pkt 1 lit.b; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)  teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
      hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska,  
b)   część terenu znajduje się w strefie ograniczeń wokół cmentarza – 
      stosuje się przepisy o cmentarzach; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulic lokalnych 6-6 KDL i 6-9 KDL,  
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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17. Karta terenu 6-Psn 17 MNU  
Symbol terenu: 6-Psn 17 MNU  Nr załącznika 

2 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,18 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 25-450, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300,  
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)  zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 700 m2. 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
       do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

     linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 
 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

     teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
      hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy lokalnej 6-9 KDL,  
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

       obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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18. Karta terenu 6-Psn 18 MNU  
Symbol terenu: 6-Psn 18 MNU  Nr załącznika 

4 
 Powierzchnia terenu [ha]:  2,69 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 25-450, 
g)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300,  
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)  zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 700 m2. 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

     linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 
 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)  teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
      hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska,  
b)  część terenu znajduje się w granicach obszaru prognostycznego surowców ilastych -  
     stosuje się przepisy prawa geologicznego i górniczego; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy lokalnej 6-9 KDL oraz ulicy dojazdowej 6-28 KDD,  
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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19. Karta terenu 6-Psn 19 MNU  
Symbol terenu: 6-Psn 19 MNU  Nr załącznika 

4 
 Powierzchnia terenu [ha]:  2,11 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 25-450, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300,  
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)  zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 800 m2. 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
       do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

     linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)  teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
      hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska,  
b)   przez teren przebiega gazociąg wc DN 300 oznaczony na rysunku planu wraz ze 
       strefą ograniczeń – obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 4 pkt 9, 
c)  część terenu znajduje się w granicach obszaru prognostycznego surowców ilastych -   
     stosuje się przepisy prawa geologicznego i górniczego; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulic dojazdowych 6-28 KDD, 6-29 KDD,  
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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20. Karta terenu 6-Psn 20 MNU  
Symbol terenu: 6-Psn 20 MNU  Nr załącznika 

4 
 Powierzchnia terenu [ha]:  3,22 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 30-450, dopuszcza się inne pod warunkiem dostosowania do obiektów  
      znajdujących się w ewidencji konserwatorskiej oznaczonych na rysunku planu, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300, 
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)  zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2, 
i)   ustalenia zawarte w lit. d oraz w lit. e nie dotyczą obiektów znajdujących się w  
     ewidencji konserwatorskiej, obowiązują ustalenia pkt 5; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 700 m2. 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)   linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
      skablować, 
b)   ochrona istniejących drzew oznaczonych na rysunku planu; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

a)   część terenu znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej –  
      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.3 pkt 1 lit.b, 
b)   dla obiektów znajdujących się w ewidencji konserwatorskiej, oznaczonych na  
      rysunku planu, obowiązuje zachowanie zasadniczej bryły budynków, kształtu dachu i  
      rodzaju pokrycia, proporcji i  kształtu otworów okiennych i drzwiowych, detalu  
      architektonicznego (np.: gzymsów, cokołów, sztukaterii, portali, stolarki okien i drzwi),  
      w przypadku rozbiórki obiektu należy opracować dokumentację fotograficzną lub  
     inwentaryzację; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

      teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
       hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulic lokalnych 6-6 KDL, 6-9 KDL i 6-11 KDL,  
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

       obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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21. Karta terenu 6-Psn 21 MNU  
Symbol terenu: 6-Psn 21 MNU  Nr załącznika 

4, 5 
 Powierzchnia terenu [ha]:  2,22 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)    dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 30-450, dopuszcza się inne pod warunkiem 
      dostosowania do obiektów znajdujących się w ewidencji konserwatorskiej, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300, 
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)  zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2, 
i)   ustalenia zawarte w lit. d oraz w lit. e nie dotyczą obiektów znajdujących się w  
     ewidencji konserwatorskiej, obowiązują ustalenia pkt 5; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 700 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)  strefa urządzania zieleni wolna od zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 
c)   w strefach zieleni urządzonej, wolnych od zabudowy dopuszcza się urządzanie  
     dojazdów oraz prowadzenie sieci infrastruktury technicznej do obsługi budynków; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

a)   część terenu znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej –  
      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.3 pkt 1 lit.b, 
b)   dla obiektów znajdujących się w ewidencji konserwatorskiej, oznaczonych na  
      rysunku planu, obowiązuje zachowanie zasadniczej bryły budynków, kształtu dachu i  
      rodzaju pokrycia, proporcji i  kształtu otworów okiennych i drzwiowych, detalu  
      architektonicznego (np.: gzymsów, cokołów, sztukaterii, portali, stolarki okien i drzwi),  
       w przypadku rozbiórki obiektu należy opracować dokumentację fotograficzną lub  
       inwentaryzację; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)  teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
      hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy lokalnej 6-6 KDL i ulic dojazdowych 6-26 KDD,  
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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22. Karta terenu 6-Psn 22 MNU  
Symbol terenu: 6-Psn 22 MNU  Nr załącznika 

4,5 
 Powierzchnia terenu [ha]:  4,94 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 25-450, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
     odchylenia do 300, 
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)  zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 700 m2. 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00 

     do 900; 
4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego: 
a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)   strefy urządzania zieleni wolne od zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 
c)   w strefach zieleni urządzonej, wolnych od zabudowy dopuszcza się urządzanie  
     dojazdów oraz prowadzenie sieci infrastruktury technicznej do obsługi budynków, 
d)  ochrona oczek i drobnych cieków wodnych oznaczonych na rysunku planu, 
     utrzymanie ich naturalnego charakteru; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

       nie występują obiekty chronione; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

     teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
      hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulic dojazdowych 6-12 KDD, 6- 25 KDD, 6- 26 KDD, 
B)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

       obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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23. Karta terenu 6-Psn 23 MNU  
Symbol terenu: 6-Psn 23 MNU  Nr załącznika 

4, 5 
 Powierzchnia terenu [ha]:  2,25 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)    dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 30-450, dopuszcza się inne pod warunkiem  
      dostosowania do obiektów znajdujących się w ewidencji konserwatorskiej  
      oznaczonych na rysunku planu, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300, 
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)  zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2, 
i)   ustalenia zawarte w lit. d oraz w lit. e nie dotyczą obiektów znajdujących się w  
     ewidencji konserwatorskiej, obowiązują ustalenia pkt 5; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 700 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
       do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

     linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

a)   część terenu znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej –  
      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.3 pkt 1 lit.b, 
b)   dla obiektów znajdujących się w ewidencji konserwatorskiej, oznaczonych na  
      rysunku planu, obowiązuje zachowanie zasadniczej bryły budynków, kształtu dachu i  
      rodzaju pokrycia, proporcji i  kształtu otworów okiennych i drzwiowych, detalu  
      architektonicznego (np.: gzymsów, cokołów, sztukaterii, portali, stolarki okien i drzwi),  
       w przypadku rozbiórki obiektu należy opracować dokumentację fotograficzną lub  
       inwentaryzację; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

     teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
      hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy lokalnej 6-6 KDL i ulic dojazdowych 6-23 KDD i 6-26 KDD,  
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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24. Karta terenu 6-Psn 24 MNU  
Symbol terenu: 6-Psn 24 MNU  Nr załącznika 

4 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,15 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)    dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 30-450, dopuszcza się inne z zastrzeżeniem lit. d lub pod warunkiem  
      dostosowania do obiektów znajdujących się w ewidencji konserwatorskiej  
      oznaczonych na rysunku.       
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300., 
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)  zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 700 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

     linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

     teren znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej –  
      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.3 pkt 1 lit.b; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

     teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
      hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy lokalnej 6-6 KDL,  
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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25. Karta terenu 6-Psn 25 MNU  
Symbol terenu: 6-Psn 25 MNU  Nr załącznika 

4 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,79 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)    dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 30-450, dopuszcza się inne pod warunkiem  
     dostosowania do obiektów znajdujących się w ewidencji konserwatorskiej  
     oznaczonych na rysunku planu, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy, 
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)  zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2, 
i)   ustalenia zawarte w lit. d oraz w lit. e nie dotyczą obiektów znajdujących się w  
     ewidencji konserwatorskiej, obowiązują ustalenia pkt 5; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 800 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00 

      do 900; 
4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego: 
    linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

a)    część terenu znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej –  
      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.3 pkt 1 lit.b, 
b)   dla obiektów znajdujących się w ewidencji konserwatorskiej, oznaczonych na  
      rysunku planu, obowiązuje zachowanie zasadniczej bryły budynków, kształtu dachu i  
      rodzaju pokrycia, proporcji i  kształtu otworów okiennych i drzwiowych, detalu  
      architektonicznego (np.: gzymsów, cokołów, sztukaterii, portali, stolarki okien i drzwi),  
       w przypadku rozbiórki obiektu należy opracować dokumentację fotograficzną lub  
       inwentaryzację; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

     teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
      hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulic lokalnych 6-10 KDL i 6-11 KDL,  
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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26. Karta terenu 6-Psn 26 MNU  
Symbol terenu: 6-Psn 26 MNU  Nr załącznika 

4,7 
 Powierzchnia terenu [ha]:  2,12 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)   w strefie „B” ochrony konserwatorskiej dachy strome dwuspadowe o połaciach    
      symetrycznych, o kącie nachylenia 30-450, dopuszcza się inne pod warunkiem  
      dostosowania do obiektów znajdujących się w ewidencji konserwatorskiej  
      oznaczonych na rysunku planu; poza strefą „B” dachy strome dwuspadowe o  
      połaciach symetrycznych, o kącie nachylenia 25-450, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300, 
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)  zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 800 m2. 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 18 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
       do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

     linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

      część terenu znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej –  
      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.3 pkt 1 lit.b; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)  teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
      hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska,  
b)   przez teren przebiega gazociąg wc DN 300 oznaczony na rysunku planu wraz ze 
       strefą ograniczeń – obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 4 pkt 9; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy lokalnej 6-11 KDL i drogi wewnętrznej 6-27 KDW,  
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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27. Karta terenu 6-Psn 27 MNU  
Symbol terenu: 6-Psn 27 MNU  Nr załącznika 

4 
 Powierzchnia terenu [ha]:  2,31 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)    dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 30-450, dopuszcza się inne pod warunkiem  
     dostosowania do obiektów znajdujących się w ewidencji konserwatorskiej 
     oznaczonych na rysunku planu, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300, 
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)  zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2, 
i)   ustalenia zawarte w lit. d oraz w lit. e nie dotyczą obiektów znajdujących się w  
     ewidencji konserwatorskiej, obowiązują ustalenia pkt 5; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 700 m2. 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

     linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 
 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

a)   część terenu znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej –  
      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.3 pkt 1 lit.b, 
b)   dla obiektów znajdujących się w ewidencji konserwatorskiej, oznaczonych na  
      rysunku planu, obowiązuje zachowanie zasadniczej bryły budynków, kształtu dachu i  
      rodzaju pokrycia, proporcji i  kształtu otworów okiennych i drzwiowych, detalu  
      architektonicznego (np.: gzymsów, cokołów, sztukaterii, portali, stolarki okien i drzwi),  
       w przypadku rozbiórki obiektu należy opracować dokumentację fotograficzną lub  
       inwentaryzację; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

     teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
      hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulic lokalnych 6-11 KDL , 6-10 KDL i 6-6 KDL przez teren 6-Psn 
       88 ZP,  
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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28. Karta terenu 6-Psn 28 MNU  
Symbol terenu: 6-Psn 28 MNU  Nr załącznika 

4 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,91 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 25-450, dopuszcza się inne pod warunkiem dostosowania do obiektów  
      znajdujących się w ewidencji konserwatorskiej oznaczonych na rysunku planu, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300, 
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)  zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 700 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 18 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

     linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 
 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

    część terenu znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej –  
     obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.3 pkt 1 lit.b; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

     teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
      hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od drogi wewnętrznej 6-27 KDW,  
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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29. Karta terenu 6-Psn 29 MNU  
Symbol terenu: 6-Psn 29 MNU  Nr załącznika 

4,5 
 Powierzchnia terenu [ha]:  3,49 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 25-450, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300,  
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)  zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 700 m2. 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

     linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 
 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

     nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

     teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
      hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulic dojazdowych 6-12 KDD, 6-23 KDD, 6-25 KDD, drogi  
        wewnętrznej 6-24 KDW, 
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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30. Karta terenu 6-Psn 30 MNU  
Symbol terenu: 6-Psn 30 MNU  Nr załącznika 

5 
 Powierzchnia terenu [ha]:  1,07 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 25-450, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
     odchylenia do 300, 
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)  zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 700 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

     linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 
 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

     nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

     teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
      hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy lokalnej 6-3 KDL i dojazdowej  6-25 KDD, 
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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31. Karta terenu 6-Psn 31 MNU  
Symbol terenu: 6-Psn 31 MNU  Nr załącznika 

5 
 Powierzchnia terenu [ha]:  2,76 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 25-450, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300,  
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)  zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 700 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

     linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 
 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

     nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

     teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
      hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy lokalnej 6-3 KDL i dojazdowych  6-23 KDD, 6-25 KDD, drogi  
        wewnętrznej 6-24 KDW, 
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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32. Karta terenu 6-Psn 32 MNU  
Symbol terenu: 6-Psn 32 MNU  Nr załącznika 

5 
 Powierzchnia terenu [ha]:  1,30 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 25-450, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300,  
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)  zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)   strefy urządzania zieleni wolne od zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 
c)   w strefach zieleni urządzonej, wolnych od zabudowy dopuszcza się urządzanie  
     dojazdów oraz prowadzenie sieci infrastruktury technicznej do obsługi budynków; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

     nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

     teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
      hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy lokalnej 6-3 KDL i dojazdowej  6-23 KDD, 
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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33. Karta terenu 6-Psn 33 MNU  
Symbol terenu: 6-Psn 33 MNU  Nr załącznika 

5 
 Powierzchnia terenu [ha]:  1,89 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 25-450, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300,  
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)  zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 700 m2. 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)   strefy urządzania zieleni wolne od zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 
c)   w strefach zieleni urządzonej, wolnych od zabudowy dopuszcza się urządzanie  
     dojazdów oraz prowadzenie sieci infrastruktury technicznej do obsługi budynków; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

     nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

     teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
      hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulic lokalnych 6-3 KDL i 6-6 KDL, od drogi wewnętrznej 6-40 KDW, 
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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34. Karta terenu 6-Psn 34 MNU  
Symbol terenu: 6-Psn 34 MNU  Nr załącznika 

8 
 Powierzchnia terenu [ha]:  1,76 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 25-450, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300,   
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)  zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej –700 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00 

      do 900; 
4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego: 
     linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

     nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów 

     teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
      hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulic lokalnych 6-3 KDL i 6-6 KDL, 6-8 KDL oraz od drogi  
        wewnętrznej 6-38 KDW, 
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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35. Karta terenu 6-Psn 35 MNU  
Symbol terenu: 6-Psn 35 MNU  Nr załącznika 

8 
 Powierzchnia terenu [ha]:  1,47 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 25-450, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300,  
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)  zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej –700 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

    linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

     nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

     teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
      hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy lokalnej 6-8 KDL oraz od dróg wewnętrznych 6-13 KDW, 6-37 KDW, 
       6-38 KDW, 
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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36. Karta terenu 6-Psn 36 MNU  
Symbol terenu: 6-Psn 36 MNU  Nr załącznika 

7 
 Powierzchnia terenu [ha]:  3,08 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 25-450, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją 
      odchylenia do 300,  
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)  zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 800 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00 

      do 900; 
4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego: 
     linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

    teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
      hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska, 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy lokalnej 6-8 KDL oraz od ulicy dojazdowej 6-14 KDD, od drogi  
        wewnętrznej 6-39 KDW, 
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2, 
c)    urządzenie ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KDX o szer. 5 m  
       zgodnie z rysunkiem planu; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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37. Karta terenu 6-Psn 37 MNU  
Symbol terenu: 6-Psn 37 MNU  Nr załącznika 

8 
 Powierzchnia terenu [ha]:  1,54 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 25-450, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300,  
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)  zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 800 m2. 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

     linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 
 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

     teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
      hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy lokalnej 6-8 KDL oraz od drogi wewnętrznej 6-37 KDW, 
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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38. Karta terenu 6-Psn 38 MNU  
Symbol terenu: 6-Psn 38 MNU  Nr załącznika 

8 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,88 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 25-450, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300,  
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)  zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 800 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

     linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

     teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
      hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od dróg wewnętrznych 6-13 KDW, 6-37 KDW i 6-38 KDW, 
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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39. Karta terenu 6-Psn 39 MNU  
Symbol terenu: 6-Psn 39 MNU  Nr załącznika 

8 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,86 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 25-450, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300,  
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)  zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 800 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

     linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

     teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
      hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy lokalnej 6-8 KDL oraz od ulic dojazdowych 6-14 KDD i 6-35 KDD, 
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

       obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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40. Karta terenu 6-Psn 40 MNU 
Symbol terenu: 6-Psn 40 MNU  Nr załącznika 

1 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,07 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 25-450, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica prostopadła do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300,  
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)  zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 700 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 36 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)   ochrona istniejących drzew oznaczonych na rysunku planu; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

     teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
      hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy lokalnej 6-9 KDL, 
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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41. Karta terenu 6-Psn 41 MNU  
Symbol terenu: 6-Psn 41 MNU  Nr załącznika 

8 
 Powierzchnia terenu [ha]:  2,82 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 25-450, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300,  
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)  zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 700 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

     linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

     teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
      hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulic lokalnych 6-3 KDL, 6-7 KDL oraz od drogi wewnętrznej 6-36 KDW, 
b)    do czasu realizacji ulicy 6-1 KDG zakazuje się urządzania więcej niż jednego zjazdu 
       od ulicy 6-3 KDL na istniejącą działkę według stanu na dzień uchwalenia planu, 
c)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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42. Karta terenu 6-Psn 42 MNU  
Symbol terenu: 6-Psn 42 MNU  Nr załącznika 

8 
 Powierzchnia terenu [ha]:  2,01 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 25-450, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją 
      odchylenia do 300,  
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)  zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 700 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)   strefa urządzania zieleni o funkcjach izolacyjnych od strony 6-1 KDG, wolna  
      od zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

      teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
      hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska; 

7  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy lokalnej 6-7 KDL oraz od drogi wewnętrznej 6-36 KDW, 
b)   do czasu realizacji drogi 6-1 KDG dopuszcza się znajdujące się w jej liniach  
      rozgraniczających  istniejące dojazdy do działek, w tym również dla obsługi nowych  
      inwestycji lokalizowanych na terenach przeznaczonych pod zabudowę, 
c)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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43. Karta terenu 6-Psn 43 MNU  
Symbol terenu: 6-Psn 43 MNU  Nr załącznika 

5 
 Powierzchnia terenu [ha]:  1,03 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)  dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 25-450, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300,  
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)  zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 700 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
     do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)   strefa urządzania zieleni o funkcjach izolacyjnych od strony 6-1 KDG, wolna  
      od zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 
c)   ochrona istniejących drzew oznaczonych na rysunku planu; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

     teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
      hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy lokalnej 6-3 KDL i od drogi wewnętrznej 6-41 KDW, 
b)    do czasu realizacji drogi 6-1 KDG dopuszcza się znajdujące się w jej liniach  
      rozgraniczających  istniejące dojazdy do działek, w tym również dla obsługi nowych  
      inwestycji lokalizowanych na terenach przeznaczonych pod zabudowę, 
c)   do czasu realizacji ulicy 6-1 KDG zakazuje się urządzania więcej niż jednego zjazdu 
       od ulicy 6-3 KDL na istniejącą działkę według stanu na dzień uchwalenia planu, 
d)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 

9) stawka procentowa:       30%. 
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44. Karta terenu 6-Psn 44 MNU  
Symbol terenu: 6-Psn 44 MNU  Nr załącznika 

5 
 Powierzchnia terenu [ha]:  4,48 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 25-450, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300,  
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)  zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 700 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować,. 
b)   strefa urządzania zieleni o funkcjach izolacyjnych od strony 6-1 KDG, wolna  
      od zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 
c)  ochrona oczek i drobnych cieków wodnych oznaczonych na rysunku planu, 
     utrzymanie ich naturalnego charakteru; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)  teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
      hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulic lokalnych 6-3 KDL,  6-5 KDL i ulicy dojazdowej 6-21 KDD, drogi  
        wewnętrznej 6-22 KDW, 
b)    do czasu realizacji drogi 6-1 KDG dopuszcza się znajdujące się w jej liniach  
      rozgraniczających  istniejące dojazdy do działek, w tym również dla obsługi nowych  
      inwestycji lokalizowanych na terenach przeznaczonych pod zabudowę, 
c)   do czasu realizacji ulicy 6-1 KDG zakazuje się urządzania więcej niż jednego zjazdu 
       od ulicy 6-3 KDL na istniejącą działkę według stanu na dzień uchwalenia planu, 
d)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2, 
e)    urządzenie ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KDX o szer. 5 m  
       zgodnie z rysunkiem planu; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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45. Karta terenu 6-Psn 45 MNU  
Symbol terenu: 6-Psn 45 MNU  Nr załącznika 

5 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,66 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)  dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 25-450, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300,  
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)  zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 700 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
     do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

    linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

    teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
      hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulic lokalnych 6-3 KDL i 6-7 KDL i od drogi wewnętrznej 6-41 KDW, 
b)    do czasu realizacji drogi 6-1 KDG dopuszcza się znajdujące się w jej liniach  
      rozgraniczających  istniejące dojazdy do działek, w tym również dla obsługi nowych  
      inwestycji lokalizowanych na terenach przeznaczonych pod zabudowę, 
c)   do czasu realizacji ulicy 6-1 KDG zakazuje się urządzania więcej niż jednego zjazdu 
       od ulicy 6-3 KDL na istniejącą działkę według stanu na dzień uchwalenia planu, 
d)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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46. Karta terenu 6-Psn 46 MNU  
Symbol terenu: 6-Psn 46 MNU  Nr załącznika 

5 
 Powierzchnia terenu [ha]:  1,11 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 30% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 9 m, 
e)  dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 25-450, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków mieszkalnych 
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300,  
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)  zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 700 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

     linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 
 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

    teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową – dopuszczalne poziomy  
      hałasów regulują przepisy o ochronie środowiska; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy lokalnej 6-3 KDL i ulicy dojazdowej 6-21 KDD, 
b)    do czasu realizacji ulicy 6-1 KDG zakazuje się urządzania więcej niż jednego zjazdu 
       od ulicy 6-3 KDL na istniejącą działkę według stanu na dzień uchwalenia planu, 
c)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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47. Karta terenu 6-Psn 47 U  
Symbol terenu: 6-Psn 47 U  Nr załącznika 

1 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,30 

1 )  przeznaczenie terenu: Usługi nieuciążliwe. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 40% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 30 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 10 m, 
e)   dachy strome dwu- lub czterospadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 25-450, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków  
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300,  
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 22 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

     linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować;   
 
 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)   dopuszczalne poziomy hałasów jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę  
      mieszkaniową - obowiązują przepisy o ochronie środowiska,    
b)   przez teren przebiega gazociąg wc DN 300 oznaczony na rysunku planu wraz ze 
       strefą ograniczeń – obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 4 pkt 9; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulic dojazdowej 6-32 KDD, 
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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48. Karta terenu 6-Psn 48 U 
Symbol terenu: 6-Psn 48 U  Nr załącznika 

1 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,33 

1 )  przeznaczenie terenu: Usługi nieuciążliwe. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 40% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 30 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 10 m, 
e)   dachy strome dwu- lub czterospadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 25-450, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków  
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
     odchylenia do 300, 
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)  w strefach ograniczeń od linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia zakazuje 

się lokalizowania nowych budynków mieszkalnych oraz pomieszczeń 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 22 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania,  
c)  na obszarach o spadkach powyżej 20% w trakcie budowy i po realizacji inwestycji  
      należy zabezpieczyć skarpy przed procesami erozyjnymi i osuwaniem się mas  
      ziemnych – do projektu budowlanego należy dołączyć projekt zabezpieczeń skarp; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

      nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)   dopuszczalne poziomy hałasów jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę  
      mieszkaniową - regulują przepisy o ochronie środowiska,    
a)    przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia oznaczona na 

rysunku planu wraz ze strefą ograniczeń – stosuje się przepisy dotyczące 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy lokalnej 6-9 KDL, 
b)    do czasu realizacji drogi 6-1 KDG dopuszcza się znajdujące się w jej liniach  
      rozgraniczających  istniejące dojazdy do działek, w tym również dla obsługi nowych  
      inwestycji lokalizowanych na terenach przeznaczonych pod zabudowę, 
c)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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49. Karta terenu 6-Psn 49 U  
Symbol terenu: 6-Psn 49 U  Nr załącznika 

1 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,38 

1 )  przeznaczenie terenu: Usługi nieuciążliwe. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 40% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 30 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 10 m, 
e)   dachy strome dwu- lub czterospadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 25-450, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków  
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
     odchylenia do 300, 
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
h)  w strefach ograniczeń od linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia zakazuje się 

lokalizowania nowych budynków mieszkalnych oraz pomieszczeń przeznaczonych 
na stały pobyt ludzi; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 22 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00 

      do 900; 
4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego: 
a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

b)    dopuszczalne poziomy hałasów jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę  
       mieszkaniową – regulują przepisy o ochronie środowiska, 
a)    przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia oznaczona na rysunku 

planu wraz ze strefą ograniczeń – stosuje się przepisy dotyczące dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy lokalnej 6-9 KDL, 
b)   do czasu realizacji drogi 6-1 KDG dopuszcza się znajdujące się w jej liniach  
      rozgraniczających  istniejące dojazdy do działek, w tym również dla obsługi nowych  
      inwestycji lokalizowanych na terenach przeznaczonych pod zabudowę, 
c)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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50. Karta terenu 6-Psn 50 U  
Symbol terenu: 6-Psn 50 U  Nr załącznika 

8,12 
 Powierzchnia terenu [ha]:  18,37 

1 )  przeznaczenie terenu: Usługi nieuciążliwe. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 40% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 30 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 12 m, 
e)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o  
      kącie nachylenia 25-450, 
f)    ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków  
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300, 
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 22 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)   strefy urządzania zieleni wolne od zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 
c)   w strefach zieleni urządzonej, wolnych od zabudowy dopuszcza się urządzanie  
     dojazdów oraz prowadzenie sieci infrastruktury technicznej do obsługi budynków; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

      dopuszczalne poziomy hałasów jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę  
       mieszkaniową - regulują przepisy o ochronie środowiska; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy lokalnej 6-3 KDL i od ulicy dojazdowej 6-35 KDD, dróg 
        wewnętrznych 6-37 KDW, 6-38 KDW, 
b)    do czasu realizacji drogi 6-1 KDG dopuszcza się znajdujące się w jej liniach  
      rozgraniczających  istniejące dojazdy do działek, w tym również dla obsługi nowych  
      inwestycji lokalizowanych na terenach przeznaczonych pod zabudowę, 
c)   do czasu realizacji ulicy 6-1 KDG zakazuje się urządzania więcej niż jednego zjazdu 
       od ulicy 6-3 KDL na istniejącą działkę według stanu na dzień uchwalenia planu, 
d)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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51. Karta terenu 6-Psn 51 U  
Symbol terenu: 6-Psn 51 U  Nr załącznika 

1 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,88 

1 )  przeznaczenie terenu: Usługi nieuciążliwe. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 40% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 30 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 10 m, 
e)   dachy strome dwu- lub czterospadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 25-450, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków  
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300,  
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 22 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)   strefy urządzania zieleni wolne od zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 
c)   w strefach zieleni urządzonej, wolnych od zabudowy dopuszcza się urządzanie  
     dojazdów oraz prowadzenie sieci infrastruktury technicznej do obsługi budynków; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

      część terenu znajduje się w strefie ograniczeń wokół cmentarza – 
      stosuje się przepisy o cmentarzach; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy dojazdowej 6-31 KDD, istniejący dojazd od ulicy lokalnej 6-9 KDL 
       przez teren 6-Psn 10 MNU, 
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 

 
52. Karta terenu 6-Psn 52 U  

Symbol terenu: 6-Psn 52 U  Nr załącznika 

4 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,27 

1 )  przeznaczenie terenu: Usługi – kościół katolicki. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   należy zachować istniejącą linię zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   należy dążyć do zachowania historycznej sylwety kościoła, stanowiącego dominantę  
      historyczną  i kulturową w krajobrazie wsi, 
c)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 4, 6, 
b)   wydzielenie granic nieruchomości po liniach rozgraniczających tereny elementarne; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

     linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

teren znajduje się w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej – obowiązuje: 
      - zachowanie obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków - trwałe 

zachowanie formy    
architektonicznej i substancji  budowlanej, 
- zachowanie i konserwacja istniejących elementów kompozycji przestrzennej, 
ukształtowania zieleni i małej architektury, 
- procesy budowlane należy prowadzić w uzgodnieniu z właściwym organem 
ochrony zabytków; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

      Na terenie znajduje się obiekt budowlany wpisany do rejestru zabytków    
       województwa zachodniopomorskiego: kościół filialny (nr rej. 550) – stosuje się  
       przepisy  o ochronie zabytków; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy lokalnej 6-10 KDL, 
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       0%. 
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53. Karta terenu 6-Psn 53 U  

Symbol terenu: 6-Psn 53 U  Nr załącznika 

5 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,61 

1 )  przeznaczenie terenu: Usługi nieuciążliwe. 
Istniejącą zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zgodna z planem z 
dopuszczeniem rozbudowy. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 40% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 30 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 10 m, dla istniejącej zabudowy  
       jednorodzinnej max. 9 m, 
e)   dachy strome dwu- lub czterospadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
       nachylenia 25-450, dopuszcza się inne pod warunkiem dostosowania do obiektów 
       znajdujących się w ewidencji konserwatorskiej oznaczonych na rysunku.  
      Obowiązuje zachowanie istniejącej formy dachu budynku mieszkalno-usługowego na 
      dz. nr 231, 
f)   ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków  
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300, 
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 22 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)   ochrona istniejących pojedynczych drzew i zadrzewień wolnych od zabudowy,  
      oznaczonych na rysunku planu, 
c)   strefa urządzania zieleni wolna od zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 
d)   w strefach zieleni urządzonej, wolnych od zabudowy dopuszcza się urządzanie  
     dojazdów oraz prowadzenie sieci infrastruktury technicznej do obsługi budynków; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej : 

      część terenu znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej –  
       obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.3 pkt 1 lit.b; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

     dopuszczalne poziomy hałasów jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę  
      mieszkaniową – regulują przepisy o ochronie środowiska; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulic lokalnych 6-3 KDL, 6-6 KDL oraz od ulicy dojazdowej 6-25 KDL, 
b)   do czasu realizacji ulicy 6-1 KDG zakazuje się urządzania więcej niż jednego zjazdu 
       od ulicy 6-3 KDL na istniejącą działkę według stanu na dzień uchwalenia planu, 
c)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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54. Karta terenu 6-Psn 54 U  

Symbol terenu: 6-Psn 54 U  Nr załącznika 

2 
 Powierzchnia terenu [ha]:  1,41 

1 )  przeznaczenie terenu: Usługi nieuciążliwe. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 40% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 30 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 10 m, 
e)   dachy strome dwu- lub czterospadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
       nachylenia 25-450, 
f)    ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków  
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy, z tolerancją  
     odchylenia do 300, 
g)  w strefach ograniczeń od linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia zakazuje się 

lokalizowania nowych budynków mieszkalnych oraz pomieszczeń przeznaczonych 
na stały pobyt ludzi, 

h)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 22 m, nie dotyczy  
      dz. nr 140, dla której dopuszcza się nowy podział z mniejszą szerokością frontu,  
      w tym pod dojazd do dz. nr 138, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

     nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)  dopuszczalne poziomy hałasów jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę  
     mieszkaniową regulują przepisy o ochronie środowiska, 
b)  część terenu znajduje się w strefie ograniczeń od  linii  energetycznej wysokiego 

napięcia oznaczonej na rysunku planu – stosuje się przepisy dotyczące 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)   dojazd od ulic dojazdowych 6-19 KDD i 6-30 KDD, 
b)   do czasu realizacji drogi 6-1 KDG dopuszcza się znajdujące się w jej liniach  
      rozgraniczających  istniejące dojazdy do działek, w tym również dla obsługi nowych  
      inwestycji lokalizowanych na terenach przeznaczonych pod zabudowę, 
c)   wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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55. Karta terenu 6-Psn 55 KS,U  
Symbol terenu: 6-Psn 55 KS,U  Nr załącznika 

3 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,92 

1 )  przeznaczenie terenu: Teren obsługi komunikacji drogowej, dopuszcza się usługi związane z 
komunikacją drogową. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 40% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 20 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 10 m, 
e)   Dla zabudowy usługowej dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o  
       kącie nachylenia 25-450, 
f)    ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków  
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300, 
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

    linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
    skablować; 
 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

     nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

     nie występują tereny lub obiekty chronione; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulic lokalnych 6-3 KDL, 6-5 KDL, 
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2, 
c)    do czasu realizacji ulicy 6-1 KDG zakazuje się urządzania więcej niż jednego zjazdu 
       od ulicy 6-3 KDL na istniejącą działkę według stanu na dzień uchwalenia planu; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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56. Karta terenu 6-Psn 56 U  
Symbol terenu: 6-Psn 56 U  Nr załącznika 

8 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,88 

1 )  przeznaczenie terenu: Usługi nieuciążliwe. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 40% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 30 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 10 m, 
e)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o  
      kącie nachylenia 25-450, 
f)    ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków  usytuowanych od strony  
      ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją odchylenia do 300, 
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 22 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
       do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

     linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 
 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)   dopuszczalne poziomy hałasów jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę  
      mieszkaniową regulują przepisy o ochronie środowiska; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulic lokalnych 6-3 KDL i od drogi wewnętrznej 6-36 KDW, 
b)   do czasu realizacji drogi 6-1 KDG dopuszcza się znajdujące się w jej liniach  
      rozgraniczających  istniejące dojazdy do działek, w tym również dla obsługi nowych  
      inwestycji lokalizowanych na terenach przeznaczonych pod zabudowę,  
c)   do czasu realizacji ulicy 6-1 KDG zakazuje się urządzania więcej niż jednego zjazdu 
       od ulicy 6-3 KDL na istniejącą działkę według stanu na dzień uchwalenia planu, 
d)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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57. Karta terenu 6-Psn 57 U  
Symbol terenu: 6-Psn 57 U  Nr załącznika 

5 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,68 

1 )  przeznaczenie terenu: Usługi nieuciążliwe. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 40% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 30 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 10 m, 
e)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o  
       kącie nachylenia 25-450, 
f)    ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków  
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy, 
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 800 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 22 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
       do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

     linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 
 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

      dopuszczalne poziomy hałasów jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę  
      mieszkaniową regulują przepisy o ochronie środowiska; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulic lokalnych 6-3 KDL, 6-5 KDL  i ulicy dojazdowej 6-21 KDD, 
b)    do czasu realizacji ulicy 6-1 KDG zakazuje się urządzania więcej niż jednego zjazdu 
       od ulicy 6-3 KDL na istniejącą działkę według stanu na dzień uchwalenia planu, 
c)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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58. Karta terenu 6-Psn 58 U  
Symbol terenu: 6-Psn 58 U  Nr załącznika 

5 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,893 

1 )  przeznaczenie terenu: Usługi nieuciążliwe. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 40% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 30 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 10 m, 
e)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie nachylenia 25-450, 
f)    ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków  
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300, 
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 800 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 22 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

     linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

     dopuszczalne poziomy hałasów jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę  
mieszkaniową - dopuszczalne poziomy hałasów regulują przepisy o ochronie 
środowiska; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulic lokalnych 6-7 KDL, 
b)   do czasu realizacji drogi 6-1 KDG dopuszcza się znajdujące się w jej liniach  
      rozgraniczających  istniejące dojazdy do działek, w tym również dla obsługi nowych  
      inwestycji lokalizowanych na terenach przeznaczonych pod zabudowę, 
c)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 

 



 67

59. Karta terenu 6-Psn 59 Up 
Symbol terenu: 6-Psn 59 Up  Nr załącznika 

1,4 
 Powierzchnia terenu [ha]:  2,27 

1 )  przeznaczenie terenu: Usługi publiczne – teren obiektów użyteczności publicznej. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 40% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 30 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 10 m, dla sali gimnastycznej max. 14 m, 
e)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o  
      kącie nachylenia 25-450, 
f)    ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków  
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją 
      odchylenia do 300, 
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 22 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)   ochrona istniejących drzew oznaczonych na rysunku planu; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)    teren przeznaczony pod budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem 
       dzieci i młodzieży dopuszczalne poziomy hałasów regulują przepisy o ochronie 

środowiska, 
b)   przez teren przebiega gazociąg wc DN 300 oznaczony na rysunku planu wraz ze 
       strefą ograniczeń – obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 4 pkt 9; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy lokalnej 6-9 KDL oraz od ulic dojazdowych 6-28 KDD, 6-29 KDD . 
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2, 
c)    przez teren 6-Psn 59 Up należy zapewnić dojazd (w tym dla sprzętu rolniczego)  
       od drogi publicznej 6-28 KDD lub 6-29 KDD, do fragmentu dz. nr 338 należącej  
       do terenu 6-Psn 118 R; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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60. Karta terenu 6-Psn 60 Up  
Symbol terenu: 6-Psn 60 Up  Nr załącznika 

2 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,63 

1 )  przeznaczenie terenu: Usługi publiczne – teren obiektów użyteczności publicznej. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 40% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 30 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 10 m, 
e)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o  
      kącie nachylenia 30-450, dopuszcza się inne pod warunkiem dostosowania do  
      obiektów  znajdujących się w ewidencji konserwatorskiej oznaczonych na rysunku 
      planu, 
f)    ustawienie budynków w stosunku do ulicy (dla budynków  
      usytuowanych od strony ulicy): główna kalenica równoległa do ulicy z tolerancją  
      odchylenia do 300, 
g)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 3000 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 22 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00   
     do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)   ochrona istniejących drzew oznaczonych na rysunku planu; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

    teren przeznaczony pod budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem 
     dzieci i młodzieży – dopuszczalne poziomy hałasów regulują przepisy o ochronie 

środowiska, 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulic lokalnych 6-3 KDL, 6-6 KDL oraz od ulicy dojazdowej 6-19 KDD, 
b)   do czasu realizacji ulicy 6-1 KDG zakazuje się urządzania więcej niż jednego zjazdu 
       od ulicy 6-3 KDL na istniejącą działkę według stanu na dzień uchwalenia planu, 
c)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2, 
d)    urządzenie publicznego przejścia pieszego o przebiegu orientacyjnym  
       zgodnie z rysunkiem planu; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       0%. 
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61. Karta terenu 6-Psn 61 U1 
Symbol terenu: 6-Psn 61 U1  Nr załącznika 

6 
 Powierzchnia terenu [ha]:  2,03 

1 )  przeznaczenie terenu: Teren zabudowy usługowo - rzemieślniczej. 
Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zgodna z planem z 
dopuszczeniem rozbudowy. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 50% powierzchni działki, max. 30 % dla 
      istniejącej zabudowy jednorodzinnej, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 30 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 12 m, dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej – max. 9 m, 
e)   dachy strome dwu- lub czterospadowe o połaciach symetrycznych, o  
      kącie nachylenia 25-450, 
f)   dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
g)  w strefach ograniczeń od linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia zakazuje się 

lokalizowania budynków oraz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 
h)   dla istniejącej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej nie dopuszcza się powiększania  
      ilości mieszkań; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 22 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00   
       do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania, 
c)  na obszarach o spadkach powyżej 20% w trakcie budowy i po realizacji inwestycji  
      należy zabezpieczyć skarpy przed procesami erozyjnymi i osuwaniem się mas  
      ziemnych – do projektu budowlanego należy dołączyć projekt zabezpieczeń skarp; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

   część terenu znajduje się w granicy stanowiska archeologicznego oznaczonego na  
     rysunku planu - obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.3 pkt 2; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)  część terenu znajduje się w strefie ograniczeń od  linii  energetycznej wysokiego 
napięcia oznaczonej na rysunku planu – stosuje się przepisy dotyczące 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, 

b)    teren znajduje się w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej „Skolwin” – 
wg § 4 ust.4 pkt 1, 

c)   część terenu znajduje się w granicach zaewidencjonowanego stanowiska 
archeologicznego– stosuje się przepisy o ochronie zabytków; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy lokalnej 6-4 KDL, od drogi wewnętrznej 6-43 KDW, 
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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62. Karta terenu 6-Psn 62 U1 
Symbol terenu: 6-Psn 62 U1  Nr załącznika 

6 
 Powierzchnia terenu [ha]:  1,25 

1 )  przeznaczenie terenu: Teren zabudowy usługowo - rzemieślniczej. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 50% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 30 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 12 m, 
e)   dachy strome dwu- lub czterospadowe o połaciach symetrycznych, o  
      kącie nachylenia 25-450, 
f)   dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
g)  w strefach ograniczeń od linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia zakazuje się 

lokalizowania budynków oraz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 22 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00 
do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

   część terenu znajduje się w granicy stanowiska archeologicznego oznaczonego na  
     rysunku planu - obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.3 pkt 2; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)    przez teren przebiegają linie energetyczne wysokiego napięcia oznaczone na 
rysunku planu wraz ze strefami ograniczeń – stosuje się przepisy dotyczące 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku,  

b)    teren znajduje się w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej „Skolwin” –  
       wg § 4 ust.4 pkt 1, 
c)   część terenu znajduje się w granicach zaewidencjonowanego stanowiska   
      archeologicznego– stosuje się przepisy o ochronie zabytków; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy lokalnej 6-4 KDL, od drogi wewnętrznej 6-43 KDW, 
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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63. Karta terenu 6-Psn 63 U1  
Symbol terenu: 6-Psn 63 U1  Nr załącznika 

3 
 Powierzchnia terenu [ha]:  6,50 

1 )  przeznaczenie terenu: Teren zabudowy usługowo - rzemieślniczej. 
Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zgodna z planem z 
dopuszczeniem rozbudowy. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 50% powierzchni działki, max. 30 % dla 
      istniejącej zabudowy jednorodzinnej. 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 30 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 12 m, dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej – max. 9 m, 
e)   dachy strome dwu- lub czterospadowe o połaciach symetrycznych, o  
      kącie nachylenia 25-450, 
f)   dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
g)  w strefach ograniczeń od linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia zakazuje się 

lokalizowania budynków oraz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 
h)   dla istniejącej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej nie dopuszcza się powiększania  
      ilości mieszkań; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 22 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00 

do 900; 
4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego: 
a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

   część terenu znajduje się w granicy stanowiska archeologicznego oznaczonego na  
     rysunku planu - obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.3 pkt 2; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)    przez teren przebiegają linie energetyczne wysokiego napięcia oznaczone na 
rysunku planu wraz ze strefami ograniczeń – stosuje się przepisy dotyczące 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, 

b)   część terenu znajduje się w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej  
     „Skolwin” –  wg § 4 ust.4 pkt 1, 
c)   część terenu znajduje się w granicach zaewidencjonowanego stanowiska  
      archeologicznego– stosuje się przepisy o ochronie zabytków; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy lokalnej 6-4 KDL oraz od ulic dojazdowych 6-17 KDD i 6-18 KDD,  
       od drogi wewnętrznej 6-42 KDW, 
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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64. Karta terenu 6-Psn 64 U1  
Symbol terenu: 6-Psn 64 U1  Nr załącznika 

5,6 
 Powierzchnia terenu [ha]:  2,65 

1 )  przeznaczenie terenu: Teren zabudowy usługowo - rzemieślniczej. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 50% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 30 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 12 m, 
e)   dachy strome dwu- lub czterospadowe o połaciach symetrycznych, o  
      kącie nachylenia 25-450, 
f)   dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
g)    w strefach ograniczeń od linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia zakazuje 

się lokalizowania budynków oraz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 22 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00 

do 900; 
4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego: 
a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania, 
c)  na obszarach o spadkach powyżej 20% w trakcie budowy i po realizacji inwestycji  
      należy zabezpieczyć skarpy przed procesami erozyjnymi i osuwaniem się mas  
      ziemnych – do projektu budowlanego należy dołączyć projekt zabezpieczeń skarp, 
d)   strefy urządzania zieleni wolne od zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 
e)   w strefach zieleni urządzonej, wolnych od zabudowy dopuszcza się urządzanie  
     dojazdów oraz prowadzenie sieci infrastruktury technicznej do obsługi budynków; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

      nie występują 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)    przez teren przebiegają linie energetyczne wysokiego napięcia oznaczone na 
rysunku planu wraz ze strefami ograniczeń – stosuje się przepisy dotyczące 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku,  

b)   część terenu znajduje się w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody  
       podziemnej „Skolwin” – wg § 4 ust.4 pkt 1, 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)   dojazd od ulicy lokalnej 6-4 KDL, od drogi wewnętrznej 6-43 KDW, 
b)   do czasu realizacji drogi 6-1 KDG dopuszcza się znajdujące się w jej liniach  
      rozgraniczających  istniejące dojazdy do działek, w tym również dla obsługi nowych  
      inwestycji lokalizowanych na terenach przeznaczonych pod zabudowę, 
c)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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65. Karta terenu 6-Psn 65 U1  
Symbol terenu: 6-Psn 65 U1  Nr załącznika 

3,6 
 Powierzchnia terenu [ha]:  1,24 

1 )  przeznaczenie terenu: Teren zabudowy usługowo - rzemieślniczej. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 50% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 30 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 12 m, 
e)   dachy strome dwu- lub czterospadowe o połaciach symetrycznych, o  
      kącie nachylenia 25-450, 
f)   dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 22 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00 
do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)  na obszarach o spadkach powyżej 20% w trakcie budowy i po realizacji inwestycji  
      należy zabezpieczyć skarpy przed procesami erozyjnymi i osuwaniem się mas  
      ziemnych – do projektu budowlanego należy dołączyć projekt zabezpieczeń skarp; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

    część terenu znajduje się w granicy stanowiska archeologicznego oznaczonego na  
    rysunku planu - obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.3 pkt 2; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)   część terenu znajduje się w granicach zaewidencjonowanych stanowisk 
archeologicznych – stosuje się przepisy o ochronie zabytków, 

b)   część terenu znajduje się w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej  
     „Skolwin” –  wg § 4 ust.4 pkt 1, 
c)   część terenu znajduje się w granicach zaewidencjonowanego stanowiska  
       archeologicznego– stosuje się przepisy o ochronie zabytków; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy lokalnej 6-4 KDL, 
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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66. Karta terenu 6-Psn 66 U1  
Symbol terenu: 6-Psn 66 U1  Nr załącznika 

3 
 Powierzchnia terenu [ha]:  3,43 

1 )  przeznaczenie terenu: Teren zabudowy usługowo - rzemieślniczej. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 50% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 30 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 12 m, 
e)   dachy strome dwu- lub czterospadowe o połaciach symetrycznych, o  
      kącie nachylenia 25-450, 
f)   dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 22 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

   część terenu znajduje się w granicy stanowiska archeologicznego oznaczonego na  
    rysunku planu - obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.3 pkt 2; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)    przez teren przebiegają linie energetyczne wysokiego napięcia oznaczone na 
rysunku planu wraz ze strefami ograniczeń – stosuje się przepisy dotyczące 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku,  

b)   część terenu znajduje się w granicach zaewidencjonowanego stanowiska  
      archeologicznego– stosuje się przepisy o ochronie zabytków; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy lokalnej 6-4 KDL oraz od ulicy dojazdowej 6-17 KDD, 
b)   do czasu realizacji drogi 6-1 KDG dopuszcza się znajdujące się w jej liniach  
      rozgraniczających  istniejące dojazdy do działek, w tym również dla obsługi nowych  
      inwestycji lokalizowanych na terenach przeznaczonych pod zabudowę, 
c)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       30%. 
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67. Karta terenu 6-Psn 67 U1  
Symbol terenu: 6-Psn 67 U1  Nr załącznika 

3 
 Powierzchnia terenu [ha]:  1,92 

1 )  przeznaczenie terenu: Teren zabudowy usługowo - rzemieślniczej. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 50% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 30 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 12 m, 
e)   dachy strome dwu- lub czterospadowe o połaciach symetrycznych, o  
      kącie nachylenia 25-450, 
f)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 
g)  w strefach ograniczeń od linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia zakazuje się 

lokalizowania budynków oraz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 22 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00 
do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania, 
c)  na obszarach o spadkach powyżej 20% w trakcie budowy i po realizacji inwestycji  
      należy zabezpieczyć skarpy przed procesami erozyjnymi i osuwaniem się mas  
      ziemnych – do projektu budowlanego należy dołączyć projekt zabezpieczeń skarp; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

a) część terenu znajduje się w granicy stanowiska archeologicznego oznaczonego na  
    rysunku planu - obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.3 pkt 2; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)  część terenu znajduje się w strefie ograniczeń od  linii  energetycznej wysokiego 
napięcia oznaczonej na rysunku planu – stosuje się przepisy dotyczące 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, 

b)   część terenu znajduje się w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej  
     „Skolwin” –  wg § 4 ust.4 pkt 1, 
c)   część terenu znajduje się w granicach zaewidencjonowanego stanowiska  
      archeologicznego– stosuje się przepisy o ochronie zabytków; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulic dojazdowych 6-17 KDD i 6-18 KDD, 
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 1 lit. c, pkt 2; 

9) stawka procentowa:       30%. 
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68. Karta terenu 6-Psn 68 W  
Symbol terenu: 6-Psn 68 W  Nr załącznika 

4 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,04 

1 )  przeznaczenie terenu: Teren infrastruktury technicznej - wodociągi. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

    dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 4, 6, 
b)   wydzielenie terenu po liniach rozgraniczających tereny elementarne, zgodnie  
       z rysunkiem planu; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

     linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

      nie występują obiekty chronione; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy lokalnej 6-11 KDL i od ulicy dojazdowej 6-28 KDD, 
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       0%. 

 
 
69. Karta terenu 6-Psn 69 E 

Symbol terenu: 6-Psn 69 E  Nr załącznika 

3 
 Powierzchnia terenu [m2]:  36 

1 )  przeznaczenie terenu: Teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie nachylenia 
      25-450, 
b)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości:      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 4, 6; 
 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

    linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

   teren znajduje się w granicy stanowiska archeologicznego oznaczonego na  
    rysunku planu - obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.3 pkt 2; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)   część terenu znajduje się w granicach zaewidencjonowanych stanowisk 
archeologicznych – stosuje się przepisy o ochronie zabytków, 

b)   teren znajduje się w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej  
     „Skolwin” –  wg § 4 ust.4 pkt 1; 
c)   terenu znajduje się w granicach zaewidencjonowanego stanowiska  
     archeologicznego– stosuje się przepisy o ochronie zabytków; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:      dojazd od ulicy lokalnej 6-4 KDL; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       0%. 
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70. Karta terenu 6-Psn 70 E 
Symbol terenu: 6-Psn 70 E  Nr załącznika 

8 
 Powierzchnia terenu [m2]:  54 

1 )  przeznaczenie terenu: Teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka  

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie nachylenia 
      25-450, 
b)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości:      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 4, 6; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

    linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

      nie występują obiekty chronione; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:      dojazd od ulicy lokalnej 6-3 KDL; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       0%. 

 
 
71. Karta terenu 6-Psn 71 E 

Symbol terenu: 6-Psn 71 E  Nr załącznika 

8 
 Powierzchnia terenu [m2]:  36 

1 )  przeznaczenie terenu: Teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie nachylenia 
      25-450, 
b)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości:      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 4, 6; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

     linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

      nie występują obiekty chronione; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

      nie występują obiekty chronione; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:       dojazd od ulicy lokalnej 6-8 KDL; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       0%. 
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72. Karta terenu 6-Psn 72 E  
Symbol terenu: 6-Psn 72 E  Nr załącznika 

2 
 Powierzchnia terenu [m2]:  37 

1 )  przeznaczenie terenu: Teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie nachylenia 
      25-450, 
b)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości:      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt 1, 4, 6; 
 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

    linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

   nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

   nie występują obiekty chronione; 
 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:      dojazd od ulicy zbiorczej 6-2 KDZ; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       0%. 

 
 
73. Karta terenu 6-Psn 73 E  

Symbol terenu: 6-Psn 73 E  Nr załącznika 

5 
 Powierzchnia terenu [m2]:  50 

1 )  przeznaczenie terenu: Teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie nachylenia 
      25-450, 
b)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości:       obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 4, 6; 
 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

    linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

   nie występują obiekty chronione; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

   nie występują obiekty chronione; 
 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:      dojazd od ulicy dojazdowej 6-12 KDD; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       0%. 
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74. Karta terenu 6-Psn 74 E  
Symbol terenu: 6-Psn 74 E  Nr załącznika 

1 
 Powierzchnia terenu [m2]:  36 

1 )  przeznaczenie terenu: Teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie nachylenia 
      25-450, 
b)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości:      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 4, 6; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

     linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 
 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

   nie występują obiekty chronione; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

   nie występują obiekty chronione; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:     dojazd od ulicy lokalnej 6-9 KDL; 

6 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       0%. 

 
 
75. Karta terenu 6-Psn 75 E  

Symbol terenu: 6-Psn 75 E  Nr załącznika 

1 
 Powierzchnia terenu [m2]:  41 

1 )  przeznaczenie terenu: Teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie nachylenia 
      25-450, 
b)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości:      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 4, 6 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

    linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 
 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

   nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

   nie występują obiekty chronione; 
 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:       dojazd od ulicy lokalnej 6-9 KDL; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       0%. 
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76. Karta terenu 6-Psn 76 E  
Symbol terenu: 6-Psn 76 E  Nr załącznika 

4 
 Powierzchnia terenu [m2]:  36 

1 )  przeznaczenie terenu: Teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie nachylenia 
      25-450, 
b)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości:      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 4, 6; 
 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

    linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

   nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

   nie występują obiekty chronione; 
 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:      dojazd od ulicy dojazdowej 6-28 KDD; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 

9) stawka procentowa:       0%. 

 
 
77. Karta terenu 6-Psn 77 E  

Symbol terenu: 6-Psn 77 E  Nr załącznika 

4 
 Powierzchnia terenu [m2]:  34 

1 )  przeznaczenie terenu: Teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie nachylenia 
      25-450, 
b)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości:      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 4, 6; 
 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

    linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 
 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

    Terenu znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej –  
    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.3 pkt 1 lit.b; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

     nie występują obiekty chronione; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:     dojazd od drogi lokalnej 6-11 KDL; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       0%. 
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78. Karta terenu 6-Psn 78 E  
Symbol terenu: 6-Psn 78 E  Nr załącznika 

4 
 Powierzchnia terenu [m2]:  36 

1 )  przeznaczenie terenu: Teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie nachylenia 
      25-450, 
b)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości:      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 4, 6; 
 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

     linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 
 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

      część terenu znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej –  
       obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.3 pkt 1 lit.b; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

       

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:        dojazd od ulicy dojazdowej 6-6 KDL; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       0%. 

 
 
79. Karta terenu 6-Psn 79 E  

Symbol terenu: 6-Psn 79 E  Nr załącznika 

2 
 Powierzchnia terenu [m2]:  68 

1 )  przeznaczenie terenu: Teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie nachylenia 
      25-450, 
b)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości:      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 4, 6; 
 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

     linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 
 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

 nie występują obiekty chronione; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

 nie występują obiekty chronione; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:    dojazd od ulicy dojazdowej 6-19 KDD; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       0%. 
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80. Karta terenu 6-Psn 80 E  
Symbol terenu: 6-Psn 80 E  Nr załącznika 

3 
 Powierzchnia terenu [m2]:  52 

1 )  przeznaczenie terenu: Teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie nachylenia 
      25-450, 
b)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 

3 )  zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomośc: 

     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 4, 6; 
 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

     linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 
 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

   nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

   nie występują obiekty chronione; 
 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:      dojazd od ulicy lokalnej 6-5 KDL i od drogi wewnętrznej 6-20 KDW; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       0%. 

 
 
81. Karta terenu 6-Psn 81 E  

Symbol terenu: 6-Psn 81 E  Nr załącznika 

3 
 Powierzchnia terenu [m2]:  36 

1 )  przeznaczenie terenu: Teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie nachylenia 
      25-450, 
b)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości:      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt 1, 4, 6; 
 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

    linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

nie występują obiekty chronione; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

     nie występują obiekty chronione; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:      dojazd od ulicy dojazdowej 6-17 KDD; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       0%. 
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82. Karta terenu 6-Psn 82 E  
Symbol terenu: 6-Psn 82 E  Nr załącznika 

6 
 Powierzchnia terenu [m2]:  36 

1 )  przeznaczenie terenu: Teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie nachylenia 
      25-450, 
b)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości:      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 4, 6; 
 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

     nie występują obiekty chronione; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

teren znajduje się w strefie ograniczeń od linii energetycznej wysokiego napięcia 
oznaczonej na rysunku planu – stosuje się przepisy dotyczące dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:        dojazd od ulicy lokalnej 6-4 KDL; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       0%. 

 
 
83. Karta terenu 6-Psn 83 E  

Symbol terenu: 6-Psn 83 E  Nr załącznika 

5 
 Powierzchnia terenu [m2]:  38 

1 )  przeznaczenie terenu: Teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie nachylenia 
      25-450, 
b)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości:      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 4, 6; 
 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

     linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 
 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

   nie występują obiekty chronione; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

   nie występują obiekty chronione; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:     dojazd od ulicy lokalnej 6-3 KDL; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       0%. 
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84. Karta terenu 6-Psn 84 E  
Symbol terenu: 6-Psn 84 E  Nr załącznika 

8 
 Powierzchnia terenu [m2]:  38 

1 )  przeznaczenie terenu: Teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   dachy strome dwuspadowe o połaciach symetrycznych, o kącie nachylenia 
      25-450, 
b)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości:      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 4, 6; 
 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

    linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

   nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

   nie występują obiekty chronione; 
 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:      dojazd od ulicy lokalnej 6-3 KDL; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       0%. 

 
 
85. Karta terenu 6-Psn 85 K 

Symbol terenu: 6-Psn 85 K  Nr załącznika 

2 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,25 

1 )  przeznaczenie terenu: Teren infrastruktury technicznej - kanalizacja. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

      dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 
 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 150 m2. 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 12 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

     linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 
 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

   nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

      część terenu znajduje się w strefie ograniczeń od  linii  energetycznej wysokiego 
napięcia oznaczonej na rysunku planu – stosuje się przepisy dotyczące 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy dojazdowej 6-30 KDD, 
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       0%. 
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86. Karta terenu 6-Psn 86 ZP  
Symbol terenu: 6-Psn 86 ZP  Nr załącznika 

4 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,12 

1 )  przeznaczenie terenu: Zieleń urządzona – teren zieleni publicznej. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 80 % powierzchni działki, 
b) dopuszcza się obiekty budowlane związane z publicznym charakterem terenu, np.: 

mała gastronomia, szalety, wypożyczalnie sprzętu turystycznego, itp. -  max. 
wysokość zabudowy 5 m, 

c) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej z 
wyłączeniem masztów telefonii komórkowej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 500 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 10 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

     linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 
 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

      teren znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej –  
       obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.3 pkt 1 lit.b; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

   nie występują obiekty chronione; 
 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:      dojazd od ulic lokalnych 6-6 KDL i 6-11 KDL; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       0%. 

 
 
87. Karta terenu 6-Psn 87 ZP  

Symbol terenu: 6-Psn 87 ZP  Nr załącznika 

4 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,15 

1 )  przeznaczenie terenu: Zieleń urządzona – teren zieleni publicznej. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 80 % powierzchni działki, 
b)   dopuszcza się obiekty budowlane związane z publicznym charakterem terenu, np.: 

mała gastronomia, szalety, wypożyczalnie sprzętu turystycznego, itp. . -  max. 
wysokość zabudowy 5 m, 

c)   dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej z 
wyłączeniem masztów telefonii komórkowej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 500 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 10 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)   ochrona istniejących drzew oznaczonych na rysunku planu; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

     dla obiektów znajdujących się w ewidencji konserwatorskiej, oznaczonych na  
      rysunku planu, obowiązuje zachowanie zasadniczej bryły budynków, kształtu dachu i  
      rodzaju pokrycia, proporcji i  kształtu otworów okiennych i drzwiowych, detalu  
      architektonicznego (np.: gzymsów, cokołów, sztukaterii, portali, stolarki okien i drzwi),  
       w przypadku rozbiórki obiektu należy opracować dokumentację fotograficzną lub  
       inwentaryzację; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

   nie występują obiekty chronione; 
 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:      dojazd od ulic lokalnych 6-6 KDL i 6-10 KDL; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       0%. 
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88. Karta terenu 6-Psn 88 ZP  
Symbol terenu: 6-Psn 88 ZP  Nr załącznika 

4 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,42 

1 )  przeznaczenie terenu: Zieleń urządzona – teren zieleni publicznej. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)    powierzchnia biologicznie czynna – min. 80 % powierzchni działki, 
b)    dopuszcza się obiekty budowlane związane z publicznym charakterem terenu, np.:  
      mała gastronomia, szalety, wypożyczalnie sprzętu turystycznego, itp. -  max.  
       wysokość zabudowy 5 m, 
c)   dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej z  
       wyłączeniem masztów telefonii komórkowej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 500 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 10 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)   ochrona istniejących drzew oznaczonych na rysunku planu, 
c)  ochrona oczek i drobnych cieków wodnych oznaczonych na rysunku planu, 
     utrzymanie ich naturalnego charakteru; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

      teren znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej –  
       obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.3 pkt 1 lit.b; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

   nie występują obiekty chronione; 
 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulic lokalnych 6-6 KDL i 6-10 KDL, 
b)    zapewnienie dojazdu do działek zlokalizowanych na terenie 6-Psn 27 MNU; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       0%. 

 
 
89. Karta terenu 6-Psn 89 ZL  

Symbol terenu: 6-Psn 89 ZL  Nr załącznika 

9,1 
 Powierzchnia terenu [ha]:  37,92 

1 )  przeznaczenie terenu: Lasy. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

     dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, za    
      wyjątkiem obiektów wymagających wyłączenia gruntu z produkcji leśnej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości:      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 5; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania, 
b)  ochrona oczek i drobnych cieków wodnych oznaczonych na rysunku planu, 
     utrzymanie ich naturalnego charakteru; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

   nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)    przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia oznaczone na  
       rysunku planu wraz ze strefą ograniczeń – stosuje się przepisy dotyczące 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, 
b)   przez teren przebiega gazociąg wc DN 300 oznaczony na rysunku planu wraz ze 
       strefą ograniczeń – obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 4 pkt 9; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:       dojazd bezpośrednio od ulicy 6-1 KDG oraz przez teren 6-Psn 117 R; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 

9) stawka procentowa:       0%. 
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90. Karta terenu 6-Psn 90 ZL  
Symbol terenu: 6-Psn 90 ZL  Nr załącznika 

9 
 Powierzchnia terenu [ha]:  56,90 

1 )  przeznaczenie terenu: Lasy. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

     dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, za    
      wyjątkiem obiektów wymagających wyłączenia gruntu z produkcji leśnej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości:      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 5; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania, 
b)  ochrona oczek i drobnych cieków wodnych oznaczonych na rysunku planu, 
     utrzymanie ich naturalnego charakteru; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

   nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)    przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia oznaczona na  
       rysunku planu wraz ze strefą ograniczeń – stosuje się przepisy dotyczące 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, 
b)   przez teren przebiega gazociąg wc DN 300 oznaczony na rysunku planu wraz ze 
       strefą ograniczeń – obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 4 pkt 9, 
c)  teren znajduje się w granicach obszaru prognostycznego surowców ilastych -    
     stosuje się przepisy prawa geologicznego i górniczego; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:      dojazd od ulicy 6-1 KDG, 6-9 KDL, 6-32 KDD oraz od ulicy 6-45 KDL przez teren 6- 
     Psn 118-R; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 

9) stawka procentowa:       0%. 

 
 
91. Karta terenu 6-Psn 91 ZL  

Symbol terenu: 6-Psn 91 ZL  Nr załącznika 

14 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,34 

1 )  przeznaczenie terenu: Lasy. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

     dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, za    
      wyjątkiem obiektów wymagających wyłączenia gruntu z produkcji leśnej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości:      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 5; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      nie występują; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

   nie występują obiekty chronione; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

   nie występują obiekty chronione; 
 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:       dojazd od ulicy 6-45 KDL przez teren 6-Psn 118-R; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 

9) stawka procentowa:       0%. 
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92. Karta terenu 6-Psn 92 ZL  
Symbol terenu: 6-Psn 92 ZL  Nr załącznika 

14 
 Powierzchnia terenu [ha]:  1,27 

1 )  przeznaczenie terenu: Lasy. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

    dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, za    
      wyjątkiem obiektów wymagających wyłączenia gruntu z produkcji leśnej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości:     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 5; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      nie występują; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

   nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

     część terenu znajduje się w granicach obszaru prognostycznego surowców ilastych -    
      stosuje się przepisy prawa geologicznego i górniczego; 
 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:       dojazd od ulicy 6-45 KDL przez teren 6-Psn 118-R; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 

9) stawka procentowa:       0%. 

 
 
93. Karta terenu 6-Psn 93 ZL  

Symbol terenu: 6-Psn 93 ZL  Nr załącznika 

13,14 
 Powierzchnia terenu [ha]:  110,36 

1 )  przeznaczenie terenu: Lasy. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

     dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, za    
      wyjątkiem obiektów wymagających wyłączenia gruntu z produkcji leśnej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości:      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 5; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania, 
b)  ochrona drobnych cieków wodnych oznaczonych na rysunku planu, 
     utrzymanie ich naturalnego charakteru; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

    część terenu znajduje się w granicy stanowisk archeologicznych oznaczonych na  
    rysunku planu - obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.3 pkt 2; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)    przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia oznaczona na rysunku 

planu wraz ze strefą ograniczeń – stosuje się przepisy dotyczące dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, 

b)   część terenu znajduje się w granicach stanowisk zaewidencjonowanych 
archeologicznych – stosuje się przepisy o ochronie zabytków; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:       dojazd bezpośrednio od ulic 6-45 KDL i 6-46 KDL oraz przez teren 6-Psn 118-R i 6- 
      Psn 122 RL; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 

9) stawka procentowa:       0%. 
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94. Karta terenu 6-Psn 94 ZL  
Symbol terenu: 6-Psn 94 ZL  Nr załącznika 

11 
 Powierzchnia terenu [ha]:  4,84 

1 )  przeznaczenie terenu: Lasy. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

     dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, za    
      wyjątkiem obiektów wymagających wyłączenia gruntu z produkcji leśnej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości:      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 5; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania, 
b)  ochrona oczek i drobnych cieków wodnych oznaczonych na rysunku planu, 
     utrzymanie ich naturalnego charakteru; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

   część terenu znajduje się w granicy stanowiska archeologicznego oznaczonego na  
    rysunku planu - obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.3 pkt 2; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)    przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia oznaczona na  
       rysunku planu wraz ze strefą ograniczeń – stosuje się przepisy dotyczące 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, 
b)   część terenu znajduje się w granicach zaewidencjonowanych stanowisk 

archeologicznych– stosuje się przepisy o ochronie zabytków; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:      dojazd od ulicy 6-1 KDG przez teren 6-Psn 106 R; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 

9) stawka procentowa:       0%. 

 
 
95. Karta terenu 6-Psn 95 ZL 

Symbol terenu: 6-Psn 95 ZL  Nr załącznika 

10 
 Powierzchnia terenu [ha]:  5,08 

1 )  przeznaczenie terenu: Lasy. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

     dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, za    
      wyjątkiem obiektów wymagających wyłączenia gruntu z produkcji leśnej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości:      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 5; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      nie występują; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

   nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

   nie występują obiekty chronione; 
 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:      dojazd od ulicy 6-2 KDZ przez teren 6-Psn 5 MNU i  6-Psn 106 R; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 

9) stawka procentowa:       0%. 
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96. Karta terenu 6-Psn 96 ZL 
Symbol terenu: 6-Psn 96 ZL  Nr załącznika 

3 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,21 

1 )  przeznaczenie terenu: Lasy. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

     dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, za    
      wyjątkiem obiektów wymagających wyłączenia gruntu z produkcji leśnej; 
 

3 )  zasady podziału nieruchomości:      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 5; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

     nie występują; 
 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

   nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

   nie występują obiekty chronione; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:      dojazd od ulicy 6-18 KDD przez teren  6-Psn 106 R; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       0%. 

 
 
97. Karta terenu 6-Psn 97 ZL 

Symbol terenu: 6-Psn 97 ZL  Nr załącznika 

5,6 
 Powierzchnia terenu [ha]:  1,71 

1 )  przeznaczenie terenu: Lasy. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

     dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, za    
      wyjątkiem obiektów wymagających wyłączenia gruntu z produkcji leśnej; 
 

3 )  zasady podziału nieruchomości:      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 5; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania, 
b)  ochrona oczek i drobnych cieków wodnych oznaczonych na rysunku planu, 
     utrzymanie ich naturalnego charakteru; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)    przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia oznaczona na  
       rysunku planu wraz ze strefą ograniczeń, część terenu znajduje się w strefie  
       ograniczeń od  linii energetycznej oznaczonej na rysunku planu – stosuje się 

przepisy dotyczące dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w 
środowisku, 

b)   część terenu znajduje się w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej  
     „Skolwin” –  wg § 4 ust.4 pkt 1; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:      dojazd od ulicy6-1 KDG oraz od ulicy 6-44 KDL przez teren 6-Psn 106 R; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       0%. 
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98. Karta terenu 6-Psn 98 ZL  
Symbol terenu: 6-Psn 98 ZL  Nr załącznika 

6 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,31 

1 )  przeznaczenie terenu: Lasy. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

    dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, za    
      wyjątkiem obiektów wymagających wyłączenia gruntu z produkcji leśnej; 
 

3 )  zasady podziału nieruchomości:     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 5; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

    w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

   nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

      część terenu znajduje się w strefie ograniczeń od linii energetycznej wysokiego 
napięcia oznaczonej na rysunku planu – stosuje się przepisy dotyczące 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:      dojazd od ulicy 6-44 KDL przez teren 6-Psn 106 R; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 

9) stawka procentowa:       0%. 

 
 
99. Karta terenu 6-Psn 99 ZL  

Symbol terenu: 6-Psn 99 ZL  Nr załącznika 

3 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,62 

1 )  przeznaczenie terenu: Lasy. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

    dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, za    
      wyjątkiem obiektów wymagających wyłączenia gruntu z produkcji leśnej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości:     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 5; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

    w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej : 

   nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

     część terenu znajduje się w strefie ograniczeń od linii energetycznej wysokiego 
napięcia oznaczonej na rysunku planu – stosuje się przepisy dotyczące 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:      dojazd od ulicy 6-2 KDZ oraz od ulicy 6-17 KDD przez teren 6-PSN 5 MNU i   
     6-Psn 106 R; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       0%. 
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100. Karta terenu 6-Psn 100 ZL  
Symbol terenu: 6-Psn 100 ZL  Nr załącznika 

3 
 Powierzchnia terenu [ha]:  1,56 

1 )  przeznaczenie terenu: Lasy. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

    dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, za    
      wyjątkiem obiektów wymagających wyłączenia gruntu z produkcji leśnej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości:     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 5; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

     w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

     część terenu znajduje się w granicy stanowisk archeologicznych oznaczonych na  
    rysunku planu - obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.3 pkt 2; 

 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)   przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia oznaczona na rysunku 
planu wraz ze strefą ograniczeń – stosuje się przepisy dotyczące dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, 

b)   część terenu znajduje się w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej  
     „Skolwin” –  wg § 4 ust.4 pkt 1; 
c)  część terenu znajduje się w granicach zaewidencjonowanych stanowisk 

archeologicznych – stosuje się przepisy o ochronie zabytków; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:      dojazd od ulic 6-17 KDD, 6-18 KDD przez teren 6-Psn 106 R i 6-Psn 67 U1; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       0%. 

 
 
101. Karta terenu 6-Psn 101 ZL  

Symbol terenu: 6-Psn 101 ZL  Nr załącznika 

3 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,35 

1 )  przeznaczenie terenu: Lasy. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

    dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, za    
      wyjątkiem wymagających wyłączenia gruntu z produkcji leśnej; 
 

3 )  zasady podziału nieruchomości:     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 5; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

       nie występują; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

   nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)   część terenu znajduje się w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej  
     „Skolwin” –  wg § 4 ust.4 pkt 1; 
b)   teren znajduje się  w granicach udokumentowanego złoża surowców ilastych  
      ceramiki budowlanej - stosuje się przepisy prawa geologicznego i górniczego; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:      dojazd od ulicy 6-4 KDL  przez teren 6-Psn 106 R; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       0%. 
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102. Karta terenu 6-Psn 102 ZL  
Symbol terenu: 6-Psn 102 ZL  Nr załącznika 

3 
 Powierzchnia terenu [ha]:  6,66 

1 )  przeznaczenie terenu: Lasy. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

    dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, za    
      wyjątkiem obiektów wymagających wyłączenia gruntu z produkcji leśnej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości:     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 5; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania, 
b)  ochrona oczek i drobnych cieków wodnych oznaczonych na rysunku planu, 
     utrzymanie ich naturalnego charakteru; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

a) część terenu znajduje się w granicy stanowiska archeologicznego oznaczonego na  
    rysunku planu - obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.3 pkt 2; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)   część terenu znajduje się w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej  
     „Skolwin” –  wg § 4 ust.4 pkt 1, 
b)   część terenu znajduje się  w granicach udokumentowanego złoża surowców ilastych  
      ceramiki budowlanej - stosuje się przepisy prawa geologicznego i górniczego, 
c)    przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia oznaczona na rysunku 

planu wraz ze strefą ograniczeń – stosuje się przepisy dotyczące dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, 

d)   część terenu znajduje się w granicach zaewidencjonowanych stanowisk 
archeologicznych – stosuje się przepisy o ochronie zabytków; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:      dojazd od ulic 6-4 KDL, 6-18 KDD przez teren 6-Psn 106 R; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       0%. 

 
 
103. Karta terenu 6-Psn 103 ZL  

Symbol terenu: 6-Psn 103 ZL  Nr załącznika 

5 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,33 

1 )  przeznaczenie terenu: Lasy. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

    dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, za    
      wyjątkiem obiektów wymagających wyłączenia gruntu z produkcji leśnej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości:     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 5; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

    ochrona drobnych cieków wodnych oznaczonych na rysunku planu, 
     utrzymanie ich naturalnego charakteru; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

   nie występują obiekty chronione; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

   nie występują obiekty chronione; 
 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:      dojazd od ulicy 6-3 KDL  przez teren 6-Psn 105 R; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 

9) stawka procentowa:       0%. 
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104. Karta terenu 6-Psn 104 ZC  
Symbol terenu: 6-Psn 104 ZC  Nr załącznika 

1,2 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,81 

1 )  przeznaczenie terenu: Cmentarz. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

     dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 
 

3 )  zasady podziału nieruchomości:      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 4, 6, 
 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)   linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)   ochrona istniejących drzew oznaczonych na rysunku planu; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

      teren znajduje się w strefie „K” ochrony układów zieleni – ochrona historycznych  
      granic założeń zieleni oraz rozplanowania, składu gatunkowego, rozplanowania  
      dróg i ścieżek, układu kwater cmentarnych, małej architektury tj. ogrodzenia, bramy,  
      ochrona zabytków sepulkralnych (nagrobków, ogrodzeń grobów i innych elementów  
      urządzenia cmentarzy); 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

   nie występują obiekty chronione; 
 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:       dojazd publicznymi ciągami pieszo-jezdnymi oznaczonymi symbolem KDX o szer.  
       zgodnie z rysunkiem planu; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       0%. 

 
 
105. Karta terenu 6-Psn 105 R  

Symbol terenu: 6-Psn 105 R  Nr załącznika 

5 
 Powierzchnia terenu [ha]:  1,41 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny rolnicze – do dalszego użytkowania. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   użytkowanie  rolnicze, 
b)   dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej za    
      wyjątkiem masztów telefonii komórkowej oraz obiektów wymagających wyłączenia 

gruntu z produkcji rolnej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości:      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 5; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

     linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 
 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

   nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

   nie występują obiekty chronione; 
 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:     dojazd od ulicy lokalnej 6-3 KDL; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       0%. 
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106. Karta terenu 6-Psn 106 R  
Symbol terenu: 6-Psn 106 R  Nr załącznika 

3,5,6,8,11 
 Powierzchnia terenu [ha]:  79,06 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny rolnicze – do dalszego użytkowania. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)  użytkowanie  rolnicze, 
b )  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej za    
      wyjątkiem obiektów wymagających wyłączenia gruntu z produkcji rolnej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości:      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 5; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania, 
c)  ochrona  drobnych cieków wodnych oznaczonych na rysunku planu, 
     utrzymanie ich naturalnego charakteru; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

    część terenu znajduje się w granicy stanowisk archeologicznych oznaczonych na  
    rysunku planu - obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.3 pkt 2; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)   przez teren przebiegają linie energetyczne  wysokiego napięcia oznaczone  
       na rysunku planu wraz ze strefą ograniczeń – stosuje się przepisy dotyczące 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, 
b)   część terenu znajduje się w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej  
     „Skolwin” –  wg § 4 ust.4 pkt 1, 
c)    część terenu znajduje się  w granicach udokumentowanego złoża surowców ilastych 

ceramiki budowlanej - stosuje się przepisy prawa geologicznego i górniczego, 
d)  część terenu znajduje się w granicach zaewidencjonowanych stanowisk 

archeologicznych – stosuje się przepisy o ochronie zabytków; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:       dojazd od ulicy lokalnej 6-3 KDL; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:       0%. 

 
 
107. Karta terenu 6-Psn 107 R  

Symbol terenu: 6-Psn 107 R  Nr załącznika 

5 
 Powierzchnia terenu [ha]:  2,85 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny rolnicze – do dalszego użytkowania. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   użytkowanie  rolnicze, 
b)   dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej za    
      wyjątkiem masztów telefonii komórkowej oraz obiektów wymagających wyłączenia 

gruntu z produkcji rolnej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości:      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 5; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)  ochrona drobnych cieków wodnych oznaczonych na rysunku planu, 
     utrzymanie ich naturalnego charakteru; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

   nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

   nie występują obiekty chronione; 
 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:     dojazd od ulicy lokalnej 6-3 KDL oraz od drogi wewnętrznej 6-22 KDW; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:    0%. 
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108. Karta terenu 6-Psn 108 R  
Symbol terenu: 6-Psn 108 R  Nr załącznika 

1 
 Powierzchnia terenu [ha]:  7,73 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny rolnicze – do dalszego użytkowania. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)  użytkowanie  rolnicze, 
b)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej za    
      wyjątkiem obiektów wymagających wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, 

3 )  zasady podziału nieruchomości:     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 5; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

       nie występują obiekty chronione; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)    część terenu znajduje się w strefie ograniczeń od linii energetycznej  
       wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu – stosuje się przepisy dotyczące 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, 
b)    przez teren przebiega gazociąg wc DN 300 oznaczony na rysunku planu wraz ze 
       strefą ograniczeń – obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 4 pkt 9; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:       dojazd od ulicy dojazdowej 6-32 KDD; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:      0%. 

 
 
109. Karta terenu 6-Psn 109 R  

Symbol terenu: 6-Psn 109 R  Nr załącznika 

1 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,65 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny rolnicze – do dalszego użytkowania. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   użytkowanie  rolnicze, 
b    dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej za    
      wyjątkiem masztów telefonii komórkowej oraz obiektów wymagających wyłączenia 

gruntu z produkcji rolnej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 5; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

   nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

     przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia oznaczona na  
     rysunku planu wraz ze strefą ograniczeń – stosuje się przepisy dotyczące 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:      nie ustala się; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.6 pkt 2; 

9) stawka procentowa:      0%. 
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110. Karta terenu 6-Psn 110 R  
Symbol terenu: 6-Psn 110 R  Nr załącznika 

2 
 Powierzchnia terenu [ha]:  4,28 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny rolnicze – do dalszego użytkowania. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)    użytkowanie  rolnicze, 
b)    dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej za    
      wyjątkiem masztów telefonii komórkowej oraz obiektów wymagających wyłączenia 

gruntu z produkcji rolnej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości:      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 5; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania, 
c)  ochrona drobnych cieków wodnych oznaczonych na rysunku planu, 
     utrzymanie ich naturalnego charakteru; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

   nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

     przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia oznaczona na  
     rysunku planu wraz ze strefą ograniczeń – stosuje się przepisy dotyczące 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:     dojazd od drogi wewnętrznej 6-15 KDW; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:      0%. 

 
 
111. Karta terenu 6-Psn 111 R  

Symbol terenu: 6-Psn 111 R  Nr załącznika 

1,2 
 Powierzchnia terenu [ha]:  7,15 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny rolnicze – do dalszego użytkowania. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)    użytkowanie  rolnicze, 
b)    dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej za    
      wyjątkiem masztów telefonii komórkowej oraz obiektów wymagających wyłączenia 

gruntu z produkcji rolnej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości:      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 5; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania,  
c)  ochrona oczek i drobnych cieków wodnych oznaczonych na rysunku planu, 
     utrzymanie ich naturalnego charakteru; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

   nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)    przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia oznaczona na  
       rysunku planu wraz ze strefą ograniczeń – stosuje się przepisy dotyczące 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, 
b)   część terenu znajduje się w strefie ograniczeń wokół cmentarza – 
      stosuje się przepisy o cmentarzach; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:       dojazd od ulic dojazdowych 6-19 KDD, 6-30 KDD,  6-31 KDD, drogi  
       wewnętrznej 6-34 KDW; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 

9) stawka procentowa:      0%. 
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112. Karta terenu 6-Psn 112 R  
Symbol terenu: 6-Psn 112 R  Nr załącznika 

1 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,28 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny rolnicze – do dalszego użytkowania. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)    użytkowanie  rolnicze, 
b)    dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej za    
      wyjątkiem masztów telefonii komórkowej oraz obiektów wymagających wyłączenia 

gruntu z produkcji rolnej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości:       obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 5; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

   nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

      przez teren przebiega gazociąg wc DN 300 oznaczony na rysunku planu wraz ze 
      strefą ograniczeń – obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 4 pkt 9; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:      dojazd od ulicy lokalnej 6-9 KDL oraz  ulicy dojazdowej 6-32 KDD; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:      0%. 

 
 
113. Karta terenu 6-Psn 113 R  

Symbol terenu: 6-Psn 113 R  Nr załącznika 

1 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,71 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny rolnicze – do dalszego użytkowania. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)    użytkowanie rolnicze, 
b)    dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej za    
      wyjątkiem masztów telefonii komórkowej oraz obiektów wymagających wyłączenia 

gruntu z produkcji rolnej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości:       obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 5; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)   linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
      skablować, 
b)   ochrona istniejących drzew oznaczonych na rysunku planu; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

   nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

     przez teren przebiega gazociąg wc DN 300 oznaczony na rysunku planu wraz ze 
     strefą ograniczeń – obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 4 pkt 9; 
 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:     dojazd od ulicy lokalnej 6-9 KDL oraz  ulicy dojazdowej 6-31 KDD; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:      0%. 

 



 99

114. Karta terenu 6-Psn 114 R  
Symbol terenu: 6-Psn 114 R  Nr załącznika 

2 
 Powierzchnia terenu [ha]:  1,26 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny rolnicze – do dalszego użytkowania. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)  użytkowanie rolnicze, 
b)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej za    
      wyjątkiem masztów telefonii komórkowej oraz obiektów wymagających wyłączenia 

gruntu z produkcji rolnej,   
c)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 

3 )  zasady podziału nieruchomości:     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 5; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)  ochrona oczek i drobnych cieków wodnych oznaczonych na rysunku planu, 
     utrzymanie ich naturalnego charakteru, 
c)  ochrona istniejących drzew oznaczonych na rysunku planu; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

     teren znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej –  
     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.3 pkt 1 lit.b; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

     część terenu znajduje się w strefie ograniczeń wokół cmentarza – 
      stosuje się przepisy o cmentarzach; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:      dojazd od ulicy lokalnej 6-6 KDL; 
 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:      0%. 

 
 
115. Karta terenu 6-Psn 115 R  

Symbol terenu: 6-Psn 115 R  Nr załącznika 

4 
 Powierzchnia terenu [ha]:  4,75 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny rolnicze – do dalszego użytkowania. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   użytkowanie  rolnicze, 
b)   dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej za    
      wyjątkiem masztów telefonii komórkowej oraz obiektów wymagających wyłączenia 

gruntu z produkcji rolnej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości:      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 5; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)  ochrona drobnych cieków wodnych oznaczonych na rysunku planu, 
     utrzymanie ich naturalnego charakteru; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

     teren znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej –  
      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.3 pkt 1 lit.b; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

   nie występują obiekty chronione; 
 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:     dojazd od ulicy lokalnej 6-11 KDL oraz od ulicy dojazdowej 6-28 KDD; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:      0%. 
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116. Karta terenu 6-Psn 116 RL  
Symbol terenu: 6-Psn 116 RL  Nr załącznika 

13 
 Powierzchnia terenu [ha]:  4,83 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny przeznaczone do zalesienia. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)  zagospodarowanie tymczasowe: do czasu zagospodarowania zgodnie z 
przeznaczeniem – zagospodarowanie i użytkowanie rolnicze, 

b)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej za    
      wyjątkiem obiektów wymagających wyłączenia gruntu z produkcji rolnej lub leśnej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości:     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 2 pkt 5; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania,   

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

   nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

     przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia oznaczona na  
      rysunku planu wraz ze strefą ograniczeń – stosuje się przepisy dotyczące 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:      nie ustala się; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:      0%. 

 
 
117. Karta terenu 6-Psn 117 R  

Symbol terenu: 6-Psn 117 R  Nr załącznika 

1 
 Powierzchnia terenu [ha]:  4,08 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny rolnicze – do dalszego użytkowania. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   użytkowanie  rolnicze, 
b)   dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej za    
      wyjątkiem obiektów wymagających wyłączenia gruntu z produkcji rolnej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości:      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 5; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

   nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

     przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia oznaczona na  
      rysunku planu wraz ze strefą ograniczeń – stosuje się przepisy dotyczące 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:       nie ustala się; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:      0%. 

 



 101

118. Karta terenu 6-Psn 118 R  
Symbol terenu: 6-Psn 118 R  Nr załącznika 

4,7,12,13,14 
 Powierzchnia terenu [ha]:  188,89 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny rolnicze – do dalszego użytkowania. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)  użytkowanie  rolnicze, 
a)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej za    
      wyjątkiem obiektów wymagających wyłączenia gruntu z produkcji rolnej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości:      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 5; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania, 
c)  ochrona oczek i drobnych cieków wodnych oznaczonych na rysunku planu, 
     utrzymanie ich naturalnego charakteru; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 

     nie występują obiekty chronione; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)    przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia oznaczona na  
       rysunku planu wraz ze strefą ograniczeń – stosuje się przepisy dotyczące 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, 
b)   przez teren przebiega gazociąg wc DN 300 oznaczony na rysunku planu wraz ze 
       strefą ograniczeń – obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 4 pkt 9, 
c)  część terenu znajduje się w granicach obszaru prognostycznego surowców ilastych -    
     stosuje się przepisy prawa geologicznego i górniczego, 
 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:       dojazd od ulicy lokalnej 6-45 KDL, od ulicy dojazdowej 6-28 KDD, 6-29 KDD, 
       w tym dla fragmentu działki nr 338 przez teren 6-Psn 59 Up; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:      0%. 

 
119. Karta terenu 6-Psn 119 RM  

Symbol terenu: 6-Psn 119 RM  Nr załącznika 

12 
 Powierzchnia terenu [ha]:  8,93 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa zagrodowa z dopuszczeniem agroturystyki. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 50% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 35 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 12 m, 
e)   dachy strome dwu- lub czterospadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 25-450, 
f)   dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej za    
      wyjątkiem obiektów wymagających wyłączenia gruntu z produkcji rolnej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości:     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6; 
 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania, 
c)  ochrona drobnych cieków wodnych oznaczonych na rysunku planu, 
     utrzymanie ich naturalnego charakteru; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

   nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

   przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia oznaczona na rysunku 
planu wraz ze strefą ograniczeń – stosuje się przepisy dotyczące dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 

9) stawka procentowa:     0%. 
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120. Karta terenu 6-Psn 120 KS  
Symbol terenu: 6-Psn 120 KS  Nr załącznika 

8 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,22 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny obsługi komunikacji drogowej. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 50% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 30 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 10 m, 
e)   dachy strome dwu- lub czterospadowe o połaciach symetrycznych, o kącie  
      nachylenia 25-450, dopuszcza się dachy płaskie, 
f)    dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 
b)   minimalna  powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 500 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

     linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej : 

   nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

   nie występują obiekty chronione; 
 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)   dojazd od ulicy lokalnej 6-3 KDL, 
b)   do czasu realizacji drogi 6-1 KDG dopuszcza się znajdujące się w jej liniach  
      rozgraniczających  istniejące dojazdy do działek, w tym również dla obsługi nowych  
      inwestycji lokalizowanych na terenach przeznaczonych pod zabudowę, 
c)   wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  § 4 ust.5 pkt 2; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:      0%. 

 
121. Karta terenu 6-Psn 121 T  

Symbol terenu: 6-Psn 121 T  Nr załącznika 

14 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,22 

1 )  przeznaczenie terenu: Teren infrastruktury technicznej - telekomunikacja. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

     dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości:      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 1, 4, 6; 
 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

     linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

   nie występują obiekty chronione; 
 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

   nie występują obiekty chronione; 
 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:      dojazd od ulicy lokalnej 6-45 KDL; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:      0%. 
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122. Karta terenu 6-Psn 122 RL  
Symbol terenu: 6-Psn 122 RL  Nr załącznika 

12,13 
 Powierzchnia terenu [ha]:  58,03 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny przeznaczone do zalesienia. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)  zagospodarowanie tymczasowe: do czasu zagospodarowania zgodnie z 
przeznaczeniem – zagospodarowanie i użytkowanie rolnicze, 

b)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej za    
      wyjątkiem obiektów wymagających wyłączenia gruntu z produkcji rolnej lub leśnej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości:       obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 5; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania, 
c)  ochrona oczek i drobnych cieków wodnych oznaczonych na rysunku planu, 
     utrzymanie ich naturalnego charakteru; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

a)  część terenu znajduje się w granicy stanowiska archeologicznego oznaczonego na  
     rysunku planu - obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.3 pkt 2; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)    przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia oznaczona na  
       rysunku planu wraz ze strefą ograniczeń – stosuje się przepisy dotyczące 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, 
b)   przez teren przebiega gazociąg wc DN 300 oznaczony na rysunku planu wraz ze 
       strefą ograniczeń - obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 4 pkt 9, 
c)   część terenu znajduje się w granicach zaewidencjonowanych stanowisk 

archeologicznych – stosuje się przepisy o ochronie zabytków; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:       nie ustala się; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:      0%. 

 
123. Karta terenu 6-Psn 123 RL  

Symbol terenu: 6-Psn 123 RL  Nr załącznika 

3, 6 
 Powierzchnia terenu [ha]:  7,13 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny przeznaczone do zalesienia. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)  zagospodarowanie tymczasowe: do czasu zagospodarowania zgodnie z 
przeznaczeniem – zagospodarowanie i użytkowanie rolnicze, 

b)  dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej za    
      wyjątkiem obiektów wymagających wyłączenia gruntu z produkcji rolnej lub leśnej; 

3 )  zasady podziału nieruchomości:      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt 5; 

4 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)  ochrona drobnych cieków wodnych oznaczonych na rysunku planu, 
     utrzymanie ich naturalnego charakteru; 

5 )  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej:  

    część terenu znajduje się w granicy stanowiska archeologicznego oznaczonego na  
    rysunku planu - obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.3 pkt 2; 

6 )  tereny lub obiekty podlegające ochronie 
na podstawie odrębnych przepisów: 

a)   część terenu znajduje się w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej  
     „Skolwin” - wg § 4 ust.4 pkt 1, 
b)   część terenu znajduje się w granicach zaewidencjonowanych stanowisk 

archeologicznych – stosuje się przepisy o ochronie zabytków; 

7 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:       nie ustala się; 

8 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.6 pkt 2; 
 

9) stawka procentowa:      0%. 
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124. Karta terenu 6-1 KDG 
Symbol terenu: 6-1 KDG Nr załącznika 

1,2,3,5,8,9,11,12 
 Powierzchnia terenu [ha]:  12,81 

1) przeznaczenie terenu: Ulica klasy głównej, projektowana kategoria drogi: wojewódzka 
a)   północny odcinek do skrzyżowania z ulicą Szczecińską -  jedna jezdnia, południowy 

odcinek - dwie jezdnie; dwa pasy ruchu, ścieżka rowerowa dwukierunkowa  
      przynajmniej jednostronnie o szer. min. 3 m, chodniki przynajmniej jednostronne o  
     szer. min. 2 m, 
b)   szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: od 35m do 45m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

a)   zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3) zasady podziału nieruchomości:      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt  1, 4, 6; 
 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania, 
c)   ochrona istniejących drzew oznaczonych na rysunku planu; 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

     nie występują obiekty chronione; 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

     przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia oznaczona na rysunku 
planu wraz ze strefą ograniczeń – stosuje się przepisy dotyczące dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku; 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 5 pkt 1, 
b)   do czasu realizacji drogi 6-1 KDG dopuszcza się znajdujące się w jej liniach  
      rozgraniczających  istniejące dojazdy do działek, w tym również dla obsługi nowych  
      inwestycji lokalizowanych na terenach przeznaczonych pod zabudowę; 
 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)  obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 6 pkt 1 lit.b, 
b)  przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 225 – 315, kanalizacji sanitarnej  
      Ø 250 – 400, kanalizacji deszczowej  Ø 400 – 500, gazowa średniego ciśnienia,   
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 

9) stawka procentowa:      0%. 
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125. Karta terenu 6-2 KDZ 
Symbol terenu: 6-2 KDZ Nr załącznika 

2 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,83 

1) przeznaczenie terenu: Ulica klasy zbiorczej. Istniejąca droga kategorii powiatowej. 
Projektowana kategoria: gminna, do czasu realizacji obwodnicy 6-1 KDG - 
powiatowa. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, ścieżka rowerowa  
       dwukierunkowa o szer. min. 2,5 m, chodniki przynajmniej jednostronne o 
       szer. min. 2 m, 
b)    szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: 20 m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

      zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3) zasady podziału nieruchomości:       obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt  1, 4, 6; 
 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania; 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

      przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia oznaczona na rysunku 
planu wraz ze strefą ograniczeń – stosuje się przepisy dotyczące dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku; 

 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 5 pkt 1,   
b)   połączenie z ulicą 6-1 KDG w formie skrzyżowania jednopoziomowego, 
      zgodnie z rysunkiem planu; 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)  obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 6 pkt 1 lit.b,   
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 225 – 315, kanalizacji sanitarnej  
      Ø 200-250, kanalizacji deszczowej  Ø 400 – 500, gazowa średniego ciśnienia,   
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 

9) stawka procentowa:      0%. 
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126. Karta terenu 6-3 KDL 
Symbol terenu: 6-3 KDL  Nr załącznika 

2,5,8 
 Powierzchnia terenu [ha]:  2,64 

1) przeznaczenie terenu: Ulica klasy lokalnej. Istniejąca droga kategorii powiatowej. 
Projektowana kategoria: gminna, do czasu realizacji obwodnicy 6-1 KDG - 
powiatowa 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki dwustronne o 
       szer. min. 2 m, 
b)    szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: od 15 m do 28m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

     zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3) zasady podziału nieruchomości: a)    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt  1, 4, 6,    
b)    obowiązuje zakaz podziału; 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania, 
c)   ochrona istniejących drzew oznaczonych na rysunku planu; 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

       przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia oznaczona na rysunku 
planu wraz ze strefą ograniczeń – stosuje się przepisy dotyczące dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku; 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

a)   połączenie z ulicą 6-1 KDG w formie skrzyżowania jednopoziomowego,  
       zgodnie z rysunkiem planu,  
b)    do czasu realizacji ulicy 6-1 KDG zakazuje się urządzania więcej niż jednego zjazdu 
       od ulicy 6-3 KDL na istniejącą działkę w terenach MNU, U, KS, Up, według stanu na 
        dzień uchwalenia planu; 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 6 pkt 1 lit.b,   
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 225 – 315, kanalizacji sanitarnej  
      Ø 250-400, kanalizacji deszczowej  Ø 400 – 500, gazowa średniego ciśnienia,   
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 

9) stawka procentowa:      0%. 
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127. Karta terenu 6-4 KDL 
Symbol terenu: 6-4 KDL  Nr załącznika 

3 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,66 

1) przeznaczenie terenu: Ulica klasy lokalnej, projektowana kategoria drogi: gminna. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki dwustronne o 
       szer. min. 2 m, place do zawracania samochodów o wym. min.  
       12,5x12,5 m do urządzenia w liniach rozgraniczających ulicy, zgodnie z rysunkiem  
        planu, 
b)    szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: od 12m do 15m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

      zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3) zasady podziału nieruchomości: a)    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt  1, 4, 6,   
b)    obowiązuje zakaz podziału; 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania; 
 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

     część terenu znajduje się w granicy stanowiska archeologicznego oznaczonego na  
     rysunku planu - obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.3 pkt 2; 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

a)    przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia oznaczona na rysunku 
       planu wraz ze strefą ograniczeń – stosuje się przepisy dotyczące dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, 
b)    część terenu znajduje się w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody  
       podziemnej „Skolwin” – wg § 4 ust.4 pkt 1, 
c)   część terenu znajduje się w granicach zaewidencjonowanych stanowisk 

archeologicznych – stosuje się przepisy o ochronie zabytków; 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

     połączenie z ulicą 6-1 KDG w formie skrzyżowania jednopoziomowego, zgodnie z  
      rysunkiem planu; 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 6 pkt 1 lit.b,   
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 110-225, kanalizacji sanitarnej  
      Ø 200-250, kanalizacji deszczowej  Ø 250-300, gazowa średniego ciśnienia,   
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 

9) stawka procentowa:      0%. 
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128. Karta terenu 6-5 KDL 
Symbol terenu: 6-5 KDL  Nr załącznika 

3,5 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,30 

1) przeznaczenie terenu: Ulica klasy lokalnej, projektowana kategoria drogi:  gminna. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki dwustronne o 
       szer. min. 2 m, 
b)    szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: od 12 do 16m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

      zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3) zasady podziału nieruchomości: a)    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt  1, 4, 6,   
b)    obowiązuje zakaz podziału; 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

     linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

      połączenie z ulicą 6-1 KDG w formie skrzyżowania jednopoziomowego, zgodnie z  
      rysunkiem planu; 
  

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 6 pkt 1 lit.b,   
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 110-225, kanalizacji sanitarnej  
      Ø 250-400, kanalizacji deszczowej  Ø 300-400, gazowa średniego ciśnienia,   
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 

9) stawka procentowa:      0%. 

 

129. Karta terenu 6-6 KDL 
Symbol terenu: 6-6 KDL  Nr załącznika 

4,5 
 Powierzchnia terenu [ha]:  2,45 

1) przeznaczenie terenu: Ulica klasy lokalnej, projektowana kategoria drogi:  gminna. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki dwustronne o 
       szer. min. 2 m, 
b)    szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: od 10 do 20 m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

      zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3) zasady podziału nieruchomości: a)    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt  1, 4, 6,   
b)    obowiązuje zakaz podziału; 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)    linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
       skablować, 
b)    ochrona istniejących drzew oznaczonych na rysunku planu; 
 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

a)   teren znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej –  
       obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.3 pkt 1 lit.b, 
b)     na terenie znajduje się aleja drzew objęta strefą „K” ochrony układów zieleni 
       - obowiązują ustalenia zawarte w § 3 ust. 6 pkt 1 lit.c; 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

      nie występują obiekty chronione; 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

     nie występują; 
  

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 6 pkt 1 lit.b,   
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 160-250 , kanalizacji sanitarnej  
      Ø 250-400, kanalizacji deszczowej  Ø 400 – 500, gazowa średniego ciśnienia,   
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjn; 

9) stawka procentowa:      0%. 
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130. Karta terenu 6-7 KDL 
Symbol terenu: 6-7 KDL  Nr załącznika 

5,8 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,27 

1) przeznaczenie terenu: Ulica klasy lokalnej, projektowana kategoria drogi:  gminna. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki dwustronne o 
       szer. min. 2 m, 
b)   szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: od 12 m do 14 m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

      zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3) zasady podziału nieruchomości: a)    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt  1, 4, 6,   
b)    obowiązuje zakaz podziału; 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
      skablować; 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

    połączenie z ulicą 6-1 KDG w formie skrzyżowania jednopoziomowego, zgodnie z  
      rysunkiem planu; 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 6 pkt 1 lit.b,   
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 110-225 , kanalizacji sanitarnej  
      Ø 200-250, kanalizacji deszczowej  Ø 250-300, gazowa średniego ciśnienia,   
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 

9) stawka procentowa:      0%. 

 
 

131. Karta terenu 6-8 KDL 
Symbol terenu: 6-8 KDL  Nr załącznika 

7,8 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,70 

1) przeznaczenie terenu: Ulica klasy lokalnej, projektowana kategoria drogi:  gminna. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki dwustronne o 
       szer. min. 2 m, 
b)    szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: od 12m do 15m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

      zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 
 

3) zasady podziału nieruchomości: a)    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt  1, 4, 6,   
b)    obowiązuje zakaz podziału; 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
      skablować; 
 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

     nie występują; 
 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 6 pkt 1 lit.b,   
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 110-225 , kanalizacji sanitarnej  
      Ø 200-250, kanalizacji deszczowej  Ø 250-300, gazowa średniego ciśnienia,   
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 

9) stawka procentowa:      0%. 
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132. Karta terenu 6-9 KDL 
Symbol terenu: 6-9 KDL  Nr załącznika 

1, 4 
 Powierzchnia terenu [ha]:  1,11 

1) przeznaczenie terenu: Ulica klasy lokalnej, projektowana kategoria drogi:  gminna. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki dwustronne o 
       szer. min. 2 m, 
b)    szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: od 12m do 25m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

      zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 
 

3) zasady podziału nieruchomości: a)    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt  1, 4, 6,   
b)    obowiązuje zakaz podziału; 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)   linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
      skablować, 
b)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania, 
c)  ochrona istniejących drzew oznaczonych na rysunku planu; 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

     teren znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej –  
     obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.3 pkt 1 lit.b; 
 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

a)    przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia oznaczona na rysunku 
planu wraz ze strefą ograniczeń – stosuje się przepisy dotyczące dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, 

b)   przez teren przebiega gazociąg wc DN 300 oznaczony na rysunku planu wraz ze 
      strefą ograniczeń – obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 4 pkt 9; 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

     nie występują; 
 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 6 pkt 1 lit.b,   
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 160-250 , kanalizacji sanitarnej  
      Ø 200-300, kanalizacji deszczowej  Ø 250-300, gazowa średniego ciśnienia,   
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 

9) stawka procentowa:      0%. 

 

133. Karta terenu 6-10 KDL 
Symbol terenu: 6-10 KDL  Nr załącznika 

4 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,34 

1) przeznaczenie terenu: Ulica klasy lokalnej, projektowana kategoria drogi: gminna. 
a)   jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki dwustronne o 
       szer. min. 2 m, 
b)   szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: od 12 m do 15 m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

      zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3) zasady podziału nieruchomości: a)    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt  1, 4, 6,  
b)    obowiązuje zakaz podziału; 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)   ochrona istniejących drzew oznaczonych na rysunku planu; 
 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

      teren znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej –  
       obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.3 pkt 1 lit.b; 
 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

      nie występują obiekty chronione; 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

     nie występują; 
 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 6 pkt 1 lit.b,   
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 160-250 , kanalizacji sanitarnej  
      Ø 200-250, kanalizacji deszczowej  Ø 200-300, gazowa średniego ciśnienia,   
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 

9) stawka procentowa:      0%. 
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134. Karta terenu 6-11 KDL 
Symbol terenu: 6-11 KDL  Nr załącznika 

4 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,62 

1) przeznaczenie terenu: Ulica klasy lokalnej, projektowana kategoria drogi: gminna. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki dwustronne o 
       szer. min. 2 m, 
b)    szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: od 12 m do 18m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

      zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 
 

3) zasady podziału nieruchomości: a)    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt  1, 4, 6,   
b)    obowiązuje zakaz podziału; 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)   linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
      skablować, 
b)   ochrona istniejących drzew oznaczonych na rysunku planu; 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

      teren znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej –  
       obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.3 pkt 1 lit.b; 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

      nie występują obiekty chronione; 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

     nie występują; 
 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 6 pkt 1 lit.b,   
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 160-250 , kanalizacji sanitarnej  
      Ø 200-250, kanalizacji deszczowej  Ø 250-300, gazowa średniego ciśnienia,   
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 

9) stawka procentowa:      0%. 

 
 

135. Karta terenu 6-12 KDD 
Symbol terenu: 6-12 KDD Nr załącznika 

4,5 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,41 

1) przeznaczenie terenu: Ulica klasy dojazdowej, projektowana kategoria drogi:  gminna. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o 
       szer. min. 2 m, 
b)    szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: 10 m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

      zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 
 

3) zasady podziału nieruchomości: a)    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt  1, 4, 6,   
b)    obowiązuje zakaz podziału; 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
      skablować; 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

     nie występują; 
 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 6 pkt 1 lit.b, 
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 110-225, kanalizacji sanitarnej  
      Ø 200-250, kanalizacji deszczowej  Ø 250-300, gazowa średniego ciśnienia, 
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 

9) stawka procentowa:      0%. 
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136. Karta terenu 6-13 KDW 
Symbol terenu: 6-13 KDW Nr załącznika 

8 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,23 

1) przeznaczenie terenu: Droga wewnętrzna. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o 
       szer. min. 2 m, 
b)    szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: 12 m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

      nie występują; 

3) zasady podziału nieruchomości:       obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt  1, 4, 6; 
 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

     linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 
 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

     nie występują; 
 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 6 pkt 1 lit.b,   
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 110-225 , kanalizacji sanitarnej  
      Ø 200-250, kanalizacji deszczowej  Ø 250-300, gazowa średniego ciśnienia,  
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 

9) stawka procentowa:      0%. 

 
 

137. Karta terenu 6-14 KDD 
Symbol terenu: 6-14 KDD Nr załącznika 

7 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,13 

1) przeznaczenie terenu: Ulica klasy dojazdowej, projektowana kategoria drogi:  gminna. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o 
       szer. min. 2 m, plac do zawracania samochodów o wym. min. 12,5x12,5 m do  
       urządzenia w liniach rozgraniczających ulicy, zgodnie z rysunkiem planu, 
b)    szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: 12m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

      zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 
 

3) zasady podziału nieruchomości: a)    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt  1, 4, 6,   
b)    obowiązuje zakaz podziału; 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

       linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
       skablować; 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

      nie występują obiekty chronione; 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

     nie występują; 
 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 6 pkt 1 lit.b, 
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 90-110 , kanalizacji sanitarnej  
      Ø 200-250, kanalizacji deszczowej  Ø 200-300, gazowa średniego ciśnienia,   
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 

9) stawka procentowa:      0%. 
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138. Karta terenu 6-15 KDW 
Symbol terenu: 6-15 KDW Nr załącznika 

2 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,35 

1) przeznaczenie terenu: Droga wewnętrzna. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o 
       szer. min. 2 m, plac do zawracania samochodów o wym. min. 12,5x12,5 m do  
       urządzenia w liniach rozgraniczających ulicy zgodnie z rysunkiem planu, 
b)    szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: od 10 m do 17m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

      nie występują; 

3) zasady podziału nieruchomości:       obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt  1, 4, 6; 
 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania; 
 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

    południowa część terenu znajduje się w strefie ograniczeń od linii energetycznej 
wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu - stosuje się przepisy dotyczące 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku; 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

     nie występują; 
 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 6 pkt 1 lit.b,   
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 90-110 , kanalizacji sanitarnej  
      Ø 200-250, kanalizacji deszczowej  Ø 250-300, gazowa średniego ciśnienia,  
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 

9) stawka procentowa:      0%. 

139. Karta terenu 6-16 KDD 
Symbol terenu: 6-16 KDD Nr załącznika 

2 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,19 

1) przeznaczenie terenu: Ulica klasy dojazdowej, projektowana kategoria drogi: gminna. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o 
       szer. min. 2 m, plac do zawracania samochodów o wym. min. 12,5x12,5 m do  
       urządzenia w liniach rozgraniczających ulicy, zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, od 10 m do 11m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

     zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 
 

3) zasady podziału nieruchomości: a)    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt  1, 4, 6,   
b)    obowiązuje zakaz podziału; 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania; 
 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

       przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia oznaczona na rysunku 
       planu wraz ze strefą ograniczeń – stosuje się przepisy dotyczące dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku; 
 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

     nie występują; 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 6 pkt 1 lit.b,   
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 90-110 , kanalizacji sanitarnej  
      Ø 200-250, kanalizacji deszczowej  Ø 250-300, gazowa średniego ciśnienia,   
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 

9) stawka procentowa:      0%. 
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140. Karta terenu 6-17 KDD 

Symbol terenu: 6-17 KDD Nr załącznika 

3 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,62 

1) przeznaczenie terenu: Ulica klasy dojazdowej, projektowana kategoria drogi:  gminna. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o 
       szer. min. 2 m, plac do zawracania samochodów o wym. min. 12,5x12,5 m do  
       urządzenia w liniach rozgraniczających ulicy, zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: od 10 m do 15 m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

      nie występują; 

3) zasady podziału nieruchomości: a)    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt  1, 4, 6,   
b)    obowiązuje zakaz podziału; 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania; 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

     część terenu znajduje się w granicy stanowiska archeologicznego oznaczonego na  
     rysunku planu - obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.3 pkt 2; 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

a)   przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia oznaczona na rysunku 
      planu wraz ze strefą ograniczeń – stosuje się przepisy dotyczące dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, 
b)   część terenu znajduje się w granicach zaewidencjonowanych stanowisk 

archeologicznych – stosuje się przepisy o ochronie zabytków; 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

     nie występują; 
 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 6 pkt 1 lit.b,   
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 110-225 , kanalizacji sanitarnej  
      Ø 200-250, kanalizacji deszczowej  Ø 250-300, gazowa średniego ciśnienia,   
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 

9) stawka procentowa:      0%. 
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141. Karta terenu 6-18 KDD 
Symbol terenu: 6-18 KDD Nr załącznika 

3 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,34 

1) przeznaczenie terenu: Ulica klasy dojazdowej, projektowana kategoria drogi:  gminna. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o 
       szer. min. 2 m, plac do zawracania samochodów o wym. min. 12,5x12,5 m do  
       urządzenia w liniach rozgraniczających ulicy, zgodnie z rysunkiem planu, 
b)    szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: 12 m do 16 m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

      nie występują; 

3) zasady podziału nieruchomości: a)    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt  1, 4, 6,   
b)    obowiązuje zakaz podziału terenów ciągów komunikacyjnych w liniach  
        rozgraniczających; 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania; 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

    część terenu znajduje się w granicy stanowiska archeologicznego oznaczonego na  
     rysunku planu - obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.3 pkt 2; 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

b)   część terenu znajduje się w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej  
     „Skolwin” –  stosuje się przepisy prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego, 
b)    przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia oznaczona na rysunku 
       planu wraz ze strefą ograniczeń – stosuje się przepisy dotyczące dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, 
c)   część terenu znajduje się w granicach zaewidencjonowanych stanowisk 

archeologicznych – stosuje się przepisy o ochronie zabytków; 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

     nie występują; 
 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 6 pkt 1 lit.b, 
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 90-110 , kanalizacji sanitarnej  
      Ø 200-250, kanalizacji deszczowej  Ø 200-300, gazowa średniego ciśnienia,   
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 

9) stawka procentowa:      0%. 
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142. Karta terenu 6-19 KDD 
Symbol terenu: 6-19 KDD Nr załącznika 

2 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,52 

1) przeznaczenie terenu: Ulica klasy dojazdowej, projektowana kategoria drogi:  gminna. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o 
       szer. min. 2 m, 
b)   szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: od 10 m do 14 m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

      zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 
 

3) zasady podziału nieruchomości: a)    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt  1, 4, 6,   
b)    obowiązuje zakaz podziału; 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania, 
c)   ochrona istniejących drzew oznaczonych na rysunku planu; 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

       przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia oznaczona na rysunku 
       planu wraz ze strefą ograniczeń – stosuje się przepisy dotyczące dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku; 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

     nie występują; 
 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 6 pkt 1 lit.b, 
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 110-225 , kanalizacji sanitarnej  
      Ø 250-400, kanalizacji deszczowej  Ø 500-800, gazowa średniego ciśnienia, 
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 

9) stawka procentowa:      0%. 

 
 

143. Karta terenu 6-20 KDW 
Symbol terenu: 6-20 KDW Nr załącznika 

3 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,25 

1) przeznaczenie terenu: Droga wewnętrzna. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o 
       szer. min. 2 m, plac do zawracania samochodów o wym. min. 12,5x12,5 m do  
       urządzenia w liniach rozgraniczających ulicy, zgodnie z rysunkiem planu 
b)   szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: od 10 m do 15 m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

      nie występują; 

3) zasady podziału nieruchomości:       obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt  1, 4, 6; 
 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania; 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

      przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia oznaczona na rysunku 
       planu wraz ze strefą ograniczeń – stosuje się przepisy dotyczące dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku; 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

     nie występują; 
 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 6 pkt 1 lit.b,   
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 90-110 , kanalizacji sanitarnej  
      Ø 200-250, kanalizacji deszczowej  Ø 250-300, gazowa średniego ciśnienia,   
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 

9) stawka procentowa:      0%. 
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144. Karta terenu 6-21 KDD 
Symbol terenu: 6-21 KDD Nr załącznika 

5 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,39 

1) przeznaczenie terenu: Ulica klasy dojazdowej, projektowana kategoria drogi:  gminna. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o 
       szer. min. 2 m, 
b)   szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: od 10 m do 12 m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

      zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 
 

3) zasady podziału nieruchomości: a)    obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt  1, 4, 6,   
b)    obowiązuje zakaz podziału; 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
      skablować; 
 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

     nie występują; 
 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 6 pkt 1 lit.b,   
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 110-225 , kanalizacji sanitarnej  
      Ø 200-225, kanalizacji deszczowej  Ø 225-300, gazowa średniego ciśnienia,   
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 

9) stawka procentowa:      0%. 

 
 

145. Karta terenu 6-22 KDW 
Symbol terenu: 6-22 KDW Nr załącznika 

5 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,16 

1) przeznaczenie terenu: Droga wewnętrzna. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o 
        szer. min. 2 m, 
b)    szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: 10 m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

       nie występują; 

3) zasady podziału nieruchomości:        obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt  1, 4, 6; 
 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
      skablować; 
 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

     nie występują; 
 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 6 pkt 1 lit.b,   
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 90-110 , kanalizacji sanitarnej  
      Ø 200-250, kanalizacji deszczowej  Ø 250-300, gazowa średniego ciśnienia,   
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 

9) stawka procentowa:      0%. 
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146. Karta terenu 6-23 KDD 
Symbol terenu: 6-23 KDD Nr załącznika 

5 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,44 

1) przeznaczenie terenu: Ulica klasy dojazdowej, projektowana kategoria drogi:  gminna. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o 
       szer. min. 2 m, 
b)    szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: 10 m do 15 m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

      zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 
 

3) zasady podziału nieruchomości: a)    obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt  1, 4, 6,   
b)    obowiązuje zakaz podziału; 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

       linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
        skablować; 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

     nie występują; 
 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 6 pkt 1 lit.b,   
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 110-225, kanalizacji sanitarnej  
      Ø 200-225, kanalizacji deszczowej  Ø 250-300, gazowa średniego ciśnienia,   
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 

9) stawka procentowa:      0%. 

 
 
 

147. Karta terenu 6-24 KDW 
Symbol terenu: 6-24 KDW Nr załącznika 

5 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,29 

1) przeznaczenie terenu: Droga wewnętrzna. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o 
       szer. min. 2 m, 
b)    szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: 10 m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

      nie występują; 

3) zasady podziału nieruchomości:       obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt  1, 4, 6;   
 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
       skablować; 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

      nie występują obiekty chronione; 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

     nie występują; 
 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 6 pkt 1 lit.b, 
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 110-225, kanalizacji sanitarnej  
      Ø 200-250, kanalizacji deszczowej  Ø 250-300, gazowa średniego ciśnienia, 
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 

9) stawka procentowa:      0%. 
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148. Karta terenu 6-25 KDD 
Symbol terenu: 6-25 KDD Nr załącznika 

5 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,25 

1) przeznaczenie terenu: Ulica klasy dojazdowej, projektowana kategoria drogi: gminna. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o 
       szer. min. 2 m, 
b)    szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: 12 m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

      zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 
 

3) zasady podziału nieruchomości: a)    obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt  1, 4, 6,   
b)    obowiązuje zakaz podziału; 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
      skablować, 
 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

      teren znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej –  
       obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.3 pkt 1 lit.b; 
 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

     nie występują; 
 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)    obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 6 pkt 1 lit.b, 
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 110-225, kanalizacji sanitarnej  
      Ø 200-250, kanalizacji deszczowej  Ø 250-300, gazowa średniego ciśnienia,   
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 

9) stawka procentowa:      0%. 

 
 

149. Karta terenu 6-26 KDD 
Symbol terenu: 6-26 KDD Nr załącznika 

4,5 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,42 

1) przeznaczenie terenu: Ulica klasy dojazdowej, projektowana kategoria drogi: gminna. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o 
       szer. min. 2 m, 
b)    szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: od 12 m do 20m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

      zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 
 

3) zasady podziału nieruchomości: a)    obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt  1, 4, 6, 
b)    obowiązuje zakaz podziału; 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
      skablować; 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

      część terenu znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej –  
       obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.3 pkt 1 lit.b; 
 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

     nie występują; 
 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 6 pkt 1 lit.b, 
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 110-225 , kanalizacji sanitarnej  
      Ø 200-250, kanalizacji deszczowej  Ø 250-300, gazowa średniego ciśnienia,   
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 
 

9) stawka procentowa:      0%. 
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150. Karta terenu 6-27 KDW 
Symbol terenu: 6-27 KDW Nr załącznika 

4 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,29 

1) przeznaczenie terenu: Droga wewnętrzna. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o 
       szer. min. 2 m, plac do zawracania samochodów o wym. min. 12,5x12,5 m do  
       urządzenia w liniach rozgraniczających ulicy, zgodnie z rysunkiem planu, 
b)    szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: 10 m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

       nie występują; 

3) zasady podziału nieruchomości:        obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt  1, 4, 6;   
 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

       linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
       skablować; 
 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

       część terenu znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej –  
       obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.3 pkt 1 lit.b; 
 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

       nie występują; 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

     nie występują; 
 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 6 pkt 1 lit.b, 
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 90-110 , kanalizacji sanitarnej  
      Ø 200-250, kanalizacji deszczowej  Ø 200-300, gazowa średniego ciśnienia,   
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 

9) stawka procentowa:      0%. 

 
 
 

151. Karta terenu 6-28 KDD 
Symbol terenu: 6-28 KDD Nr załącznika 

1, 4 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,76 

1) przeznaczenie terenu: Ulica klasy dojazdowej, projektowana kategoria drogi:  gminna. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o 
       szer. min. 2 m, 
b)   szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: od 10 m do 14 m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

a)   zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 
 

3) zasady podziału nieruchomości: a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt  1, 4, 6,   
b)   obowiązuje zakaz podziału; 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
      skablować; 
 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

część terenu znajduje się w strefie ograniczeń gazociągu wc DN 300 – obowiązują 
ustalenia wg § 4 ust. 4 pkt 9; 

 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

     nie występują; 
 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 6 pkt 1 lit.b,   
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 110-225 , kanalizacji sanitarnej  
      Ø 200-250, kanalizacji deszczowej  Ø 250-300, gazowa średniego ciśnienia,   
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 

9) stawka procentowa:      0%. 
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152. Karta terenu 6-29 KDD 
Symbol terenu: 6-29 KDD Nr załącznika 

4 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,11 

1) przeznaczenie terenu: Ulica klasy dojazdowej, projektowana kategoria drogi: gminna. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o 
       szer. min. 2 m, plac do zawracania samochodów o wym. min. 12,5x12,5 m do  
      urządzenia w liniach rozgraniczających ulicy zgodnie z rysunkiem planu, 
b)    szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: 10 m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

      zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3) zasady podziału nieruchomości: a)    obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt  1, 4, 6,   
b)    obowiązuje zakaz podziału; 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

     linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
      skablować; 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

a)   część terenu znajduje się w strefie ograniczeń od gazociągu wc DN 300 – 
      obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 4 pkt 9, 
b)  część terenu znajduje się w granicach obszaru prognostycznego surowców ilastych -    
     stosuje się przepisy prawa geologicznego i górniczego; 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

     nie występują; 
 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 6 pkt 1 lit.b,   
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 110-225 , kanalizacji sanitarnej  
      Ø 200250, kanalizacji deszczowej  Ø 250-300, gazowa średniego ciśnienia,   
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 

9) stawka procentowa:      0%. 

 
 

153. Karta terenu 6-30 KDD 
Symbol terenu: 6-30 KDD Nr załącznika 

2 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,29 

1) przeznaczenie terenu: Ulica klasy dojazdowej, projektowana kategoria drogi:  gminna. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o 
       szer. min. 2 m, plac do zawracania samochodów o wym. min. 12,5x12,5 m do  
       urządzenia w liniach rozgraniczających ulicy, zgodnie z rysunkiem planu, 
b)    szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: 12 m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

      zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3) zasady podziału nieruchomości: a)    obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt  1, 4, 6,   
b)    obowiązuje zakaz podziału; 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować, 
b)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania; 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

      część terenu znajduje się w strefie ograniczeń od linii energetycznej  
      wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu – stosuje się przepisy dotyczące 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku; 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

     nie występują; 
 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 6 pkt 1 lit.b,   
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 110-225 , kanalizacji sanitarnej  
      Ø 250-400, kanalizacji deszczowej  Ø 250-300, gazowa średniego ciśnienia,   
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 

9) stawka procentowa:      0%. 
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154. Karta terenu 6-31 KDD 
Symbol terenu: 6-31 KDD Nr załącznika 

1 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,27 

1) przeznaczenie terenu: Ulica klasy dojazdowej, projektowana kategoria drogi: gminna. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o 
       szer. min. 2 m, plac do zawracania samochodów o wym. min. 12,5x12,5 m do  
       urządzenia w liniach rozgraniczających ulicy, zgodnie z rysunkiem planu, 
b)    szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: 10 m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

      zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 
  

3) zasady podziału nieruchomości: a)    obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt  1, 4, 6,   
b)    obowiązuje zakaz podziału; 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
      skablować; 
 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

     nie występują; 
 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 6 pkt 1 lit.b, 
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 90-110 , kanalizacji sanitarnej  
      Ø 250-400, kanalizacji deszczowej  Ø 300-400, gazowa średniego ciśnienia,   
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 

9) stawka procentowa:      0%. 

 
 

155. Karta terenu 6-32 KDD 
Symbol terenu: 6-32 KDD Nr załącznika 

1, 9 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,45 

1) przeznaczenie terenu: Ulica klasy dojazdowej, projektowana kategoria drogi:  gminna. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o 
       szer. min. 2 m, plac do zawracania samochodów o wym. min. 12,5x12,5 m do  
       urządzenia w liniach rozgraniczających ulicy, zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: od 10 m do 13 m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

      zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 
  

3) zasady podziału nieruchomości: a)    obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt  1, 4, 6,   
b)    obowiązuje zakaz podziału; 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować,  
b)   ochrona istniejących drzew oznaczonych na rysunku planu; 
 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

      przez teren przebiega gazociąg wc DN 300 oznaczony na rysunku planu wraz ze 
       strefą ograniczeń – obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 4 pkt 9; 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

     nie występują; 
 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 6 pkt 1 lit.b,   
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 110-225, kanalizacji sanitarnej  
      Ø 200-250, kanalizacji deszczowej  Ø 300-400, gazowa średniego ciśnienia,   
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 

9) stawka procentowa:      0%. 
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156. Karta terenu 6-33 KDW 
Symbol terenu: 6-33 KDW Nr załącznika 

1 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,26 

1) przeznaczenie terenu: Droga wewnętrzna. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o 
       szer. min. 2 m, 
b)    szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: 12 m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

      nie występują; 

3) zasady podziału nieruchomości:       obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt  1, 4, 6; 
 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)   linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
       skablować, 
b)   ochrona istniejących drzew oznaczonych na rysunku planu; 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

       przez teren przebiega gazociąg g wc DN 300 oznaczony na rysunku planu wraz ze 
       strefą ograniczeń – obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 4 pkt 9; 
 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

     nie występują; 
 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 6 pkt 1 lit.b, 
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 90-110 , kanalizacji sanitarnej  
      Ø 200-250, kanalizacji deszczowej  Ø 200-300, gazowa średniego ciśnienia,   
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 

9) stawka procentowa:      0%. 

 
 

157. Karta terenu 6-34 KDW 
Symbol terenu: 6-34 KDW Nr załącznika 

1 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,35 

1) przeznaczenie terenu: Droga wewnętrzna. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o 
       szer. min. 2 m, plac do zawracania samochodów o wym. min. 12,5x12,5 m do  
       urządzenia w liniach rozgraniczających ulicy, zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: od 10 m do 21 m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

      nie występują; 

3) zasady podziału nieruchomości:       obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt  1, 4, 6; 
 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
      skablować; 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

     nie występują; 
 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 6 pkt 1 lit.b, 
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 90-110 , kanalizacji sanitarnej  
      Ø 200-400, kanalizacji deszczowej  Ø 200-500, gazowa średniego ciśnienia,   
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 

9) stawka procentowa:      0%. 
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158. Karta terenu 6-35 KDD 
Symbol terenu: 6-35 KDD Nr załącznika 

8 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,08 

1) przeznaczenie terenu: Ulica klasy dojazdowej, projektowana kategoria drogi: gminna. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o 
       szer. min. 2 m, plac do zawracania samochodów o wym. min. 12,5x12,5 m do  
       urządzenia w liniach rozgraniczających ulicy, zgodnie z rysunkiem planu, 
b)    szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: 10 m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

a)   zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 
 

3) zasady podziału nieruchomości: a)    obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt  1, 4, 6,   
b)    obowiązuje zakaz podziału; 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
      skablować; 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

     nie występują; 
 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)    obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 6 pkt 1 lit.b,   
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 90-110, kanalizacji sanitarnej  
      Ø 160-200, kanalizacji deszczowej  Ø 200-300, gazowa średniego ciśnienia,   
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 

9) stawka procentowa:      0%. 

 

 
159. Karta terenu 6-36 KDW 

Symbol terenu: 6-36 KDW Nr załącznika 

8 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,39 

1) przeznaczenie terenu: Droga wewnętrzna. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o 
       szer. min. 2 m, 
b)    szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: 10 m; 

3) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

      nie występują; 

4) zasady podziału nieruchomości:       obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt  1, 4, 6; 
  

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
      skablować; 

6) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

7) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

     nie występują; 
 

9) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 6 pkt 1 lit.b, 
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 90-110 , kanalizacji sanitarnej  
      Ø 200-250, kanalizacji deszczowej  Ø 200-300, gazowa średniego ciśnienia,   
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 

9) stawka procentowa:      0%. 
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160. Karta terenu 6-37 KDW 
Symbol terenu: 6-37 KDW Nr załącznika 

8 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,27 

1) przeznaczenie terenu: Droga wewnętrzna. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o 
       szer. min. 2 m, 
b)    szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: 10 m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

       nie występują; 

3) zasady podziału nieruchomości:       obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt  1, 4, 6;   
  

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

       linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
       skablować; 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

     nie występują; 
 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 6 pkt 1 lit.b, 
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 90-110 , kanalizacji sanitarnej  
      Ø 200-250, kanalizacji deszczowej  Ø 200-300, gazowa średniego ciśnienia,   
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 

9) stawka procentowa:      0%. 

 
 

 
161. Karta terenu 6-38 KDW 

Symbol terenu: 6-38 KDW Nr załącznika 

8 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,33 

1) przeznaczenie terenu: Droga wewnętrzna. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o 
       szer. min. 2 m, 
b)   szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: od 10 m do 17 m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

       obowiązują ustalenia zawarte w §3 ust. 3 pkt 1;  

3) zasady podziału nieruchomości:        obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt  1, 4, 6;   
  

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

     linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
     skablować; 
 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

     nie występują; 
 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 6 pkt 1 lit.b, 
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 90-110 , kanalizacji sanitarnej  
      Ø 200-250, kanalizacji deszczowej  Ø 200-300, gazowa średniego ciśnienia,   
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 

9) stawka procentowa:      0%. 
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162. Karta terenu 6-39 KDW 
Symbol terenu: 6-39 KDW Nr załącznika 

7 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,28 

1) przeznaczenie terenu: Droga wewnętrzna. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o 
       szer. min. 2 m, 
b)    szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: 10 m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

       nie występują; 

3) zasady podziału nieruchomości:        obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt  1, 4, 6; 
  

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

       linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
      skablować; 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

      nie występują obiekty chronione; 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

     nie występują; 
 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 6 pkt 1 lit.b, 
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 90-110 , kanalizacji sanitarnej  
      Ø 200-250, kanalizacji deszczowej  Ø 200-300, gazowa średniego ciśnienia,   
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 

9) stawka procentowa:      0%. 

 
 
 

163. Karta terenu 6-40 KDW 
Symbol terenu: 6-40 KDW Nr załącznika 

5 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,16 

1) przeznaczenie terenu: Droga wewnętrzna. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o 
       szer. min. 2 m, 
b)    szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: 10 m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

      nie występują;   

3) zasady podziału nieruchomości:       obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt  1, 4, 6;   
 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
      skablować; 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

     nie występują obiekty chronione; 
 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

     nie występują obiekty chronione; 
 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

     nie występują; 
 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 6 pkt 1 lit.b, 
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 90-110 , kanalizacji sanitarnej  
      Ø 200-250, kanalizacji deszczowej  Ø 200-300, gazowa średniego ciśnienia,   
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 

9) stawka procentowa:      0%. 
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164. Karta terenu 6-41 KDW 
Symbol terenu: 6-41 KDW Nr załącznika 

5 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,27 

1) przeznaczenie terenu: Droga wewnętrzna. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o 
       szer. min. 2 m, plac do zawracania samochodów o wym. min. 12,5x12,5 m do  
       urządzenia w liniach rozgraniczających ulicy, zgodnie z rysunkiem planu, 
b)    szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: 10 m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

       nie występują; 

3) zasady podziału nieruchomości:       obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 2 pkt  1, 4, 6; 
 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

       linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
       skablować; 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

     nie występują; 
 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 6 pkt 1 lit.b, 
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 90-110 , kanalizacji sanitarnej  
      Ø 200-250, kanalizacji deszczowej  Ø 200-300, gazowa średniego ciśnienia,   
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 

9) stawka procentowa:      0%. 

 
 
 

165. Karta terenu 6-42 KDW 
Symbol terenu: 6-42 KDW Nr załącznika 

3 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,44 

1) przeznaczenie terenu: Droga wewnętrzna. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o 
       szer. min. 2 m, 
b)   szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: od 10 m do 12 m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

       nie występują; 

3) zasady podziału nieruchomości:       obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.2 pkt  1, 4, 6;  
 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)   linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
      skablować, 
b)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania; 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

     część terenu znajduje się w granicy stanowiska archeologicznego oznaczonego na  
     rysunku planu - obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.3 pkt 2; 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

a)    przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia oznaczona na rysunku 
planu wraz ze strefą ograniczeń – stosuje się przepisy dotyczące dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, 

b)   część terenu znajduje się w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej  
     „Skolwin” –  wg § 4 ust.4 pkt 1, 
c)   część terenu znajduje się w granicach zaewidencjonowanych stanowisk 

archeologicznych - stosuje się przepisy o ochronie zabytków; 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

     nie występują; 
 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 6 pkt 1 lit.b, 
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 90-110 , kanalizacji sanitarnej  
      Ø 200-250, kanalizacji deszczowej  Ø 200-300, gazowa średniego ciśnienia,   
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 

9) stawka procentowa:      0%. 

 
 



 128

 

166. Karta terenu 6-43 KDW 
Symbol terenu: 6-43 KDW Nr załącznika 

6 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,57 

1) przeznaczenie terenu: Droga wewnętrzna. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o 
       szer. min. 2 m, 
b)    szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: od 10 m do 13m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

       nie występują; 

3) zasady podziału nieruchomości:      obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt  1, 4, 6; 
 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)   linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
      skablować, 
b)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania; 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

     część terenu znajduje się w granicy stanowiska archeologicznego oznaczonego na  
     rysunku planu - obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.3 pkt 2; 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

a)    przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia oznaczona na rysunku 
planu wraz ze strefą ograniczeń – stosuje się przepisy dotyczące dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, 

b)   część terenu znajduje się w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej  
     „Skolwin” –  wg § 4 ust.4 pkt 1, 
c)  część terenu znajduje się w granicach zaewidencjonowanych stanowisk 

archeologicznych – stosuje się przepisy o ochronie zabytków; 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

     nie występują; 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 6 pkt 1 lit.b, 
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 90-110 , kanalizacji sanitarnej  
      Ø 200-250, kanalizacji deszczowej  Ø 200-300, gazowa średniego ciśnienia,   
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 

9) stawka procentowa:      0%. 

 
 

167. Karta terenu 6-44 KDL 
Symbol terenu: 6-44 KDL  Nr załącznika 

8, 11 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,86 

1) przeznaczenie terenu: Droga klasy lokalnej, projektowana kategoria drogi: gminna. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o 
       szer. min. 2 m, 
b)    szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: 15 m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

a)   zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3) zasady podziału nieruchomości: a)    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt  1, 4, 6,   
b)    obowiązuje zakaz podziału; 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)   linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
      skablować, 
b)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania; 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

      przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia oznaczona na rysunku 
       planu wraz ze strefą ograniczeń - stosuje się przepisy dotyczące dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku; 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

      połączenie z ulicą 6-1 KDG w formie skrzyżowania jednopoziomowego, zgodnie  
       z rysunkiem planu; 
  

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 6 pkt 1 lit.b,   
b)   przewidywane parametry sieci:  kanalizacji deszczowej  Ø 250-300; 

9) stawka procentowa:      0%. 
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168. Karta terenu 6-45 KDL 
Symbol terenu: 6-45 KDL  Nr załącznika 

4, 7, 13 
 Powierzchnia terenu [ha]:  3,17 

1) przeznaczenie terenu: Droga klasy lokalnej, projektowana kategoria drogi: gminna. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, na terenach zabudowy chodniki przynajmniej  
       jednostronne o szer. min. 2 m, 
b)   szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu:  od15 m do 25 m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

a)   zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3) zasady podziału nieruchomości: a)    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt  1, 4, 6,   
b)    obowiązuje zakaz podziału; 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)     linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
        skablować, 
b)    ochrona istniejących drzew oznaczonych na rysunku planu; 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

       przez teren przebiega gazociąg wc DN 300 oznaczony na rysunku planu wraz ze 
       strefą ograniczeń – obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 4 pkt 9; 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

     nie występują; 
 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 6 pkt 1 lit.b,   
b)   przewidywane parametry sieci:  kanalizacji deszczowej  Ø 250-300; 

9) stawka procentowa:      0%. 

 
 
 

169. Karta terenu 6-46 KDL 
Symbol terenu: 6-46 KDL  Nr załącznika 

13 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,50 

1) przeznaczenie terenu: Droga klasy lokalnej. Projektowana kategoria drogi: gminna. 
a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu. 
b)   szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: od 15 m do 17 m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

a)   zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3) zasady podziału nieruchomości: a)    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt  1, 4, 6,   
b)    obowiązuje zakaz podziału; 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
      skablować, 
b)  w strefie ograniczeń od linii wysokiego napięcia oznaczonej na rysunku planu  
     obowiązuje zakaz lokalizacji zbiorników paliwa i innych materiałów łatwopalnych oraz  
     zakaz zadrzewiania; 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

      przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia oznaczona na rysunku 
       planu wraz ze strefą ograniczeń – stosuje się przepisy dotyczące dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku; 
 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

     nie występują; 
 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 6 pkt 1 lit.b,   
b)   przewidywane parametry sieci:  kanalizacji deszczowej  Ø 250-300; 

9) stawka procentowa:      0%. 
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170. Karta terenu 6-47 KX 
Symbol terenu: 6-47 KX Nr załącznika 

1 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,03 

1) przeznaczenie terenu: Publiczne przejście piesze. 
a)    szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu:  8 m; 

2) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

      zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

3) zasady podziału nieruchomości: a)    obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust.2 pkt  1, 4, 6,   
b)    obowiązuje zakaz podziału; 

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

     linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia należy  
      skablować; 
 

5) zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

6) tereny lub obiekty podlegające 
ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: 

      nie występują obiekty chronione; 
 

7) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji: 

       nie występują; 
  

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w § 4 ust. 6 pkt 1 lit.b,   
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 110-225, kanalizacji sanitarnej  
      Ø 250-400, kanalizacji deszczowej  Ø 250-300, gazowa średniego ciśnienia,   
      linie energetyczne średniego i niskiego napięcia oraz kanalizacja telekomunikacyjna; 

9) stawka procentowa:      0%. 

 
 

§ 6.1  Zmienia się przeznaczenie gruntów leśnych o łącznej powierzchni 2,1620 ha 
na cele nierolnicze nieleśne, w tym: 
a) 2,1469 ha gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa za zgodą Ministra 

Środowiska uzyskaną decyzją znak: ZS-2120-179/2004 z dnia 23.08.2004r. 
b) 0,0151 ha lasów  niestanowiących własności Skarbu Państwa na dz. nr 413 obręb 

Przęsocin za zgodą Wojewody Zachodniopomorskiego uzyskanej decyzją znak: SR-
P-2-6112/10/04 z dnia 25.08.04r. 
 
2. Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych o łącznej powierzchni 122,8296  ha 

na cele nierolnicze i nieleśne, w tym: 
a)  18,9219 ha gruntów klas III za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uzyskaną 

decyzją znak: G.Z.tr.057-602-483/04 z dnia 02.11.2004r., 
b) 57,3630 ha gruntów klas IV za zgodą Wojewody Zachodniopomorskiego uzyskaną 

decyzją znak: SR-R-6-7711-11/2004 z dnia 17.11.2004r., 
c)  46,5447 ha gruntów klas V i VI niewymagających w/w zgód. 
 

3.  Powierzchnia gruntów na obszarze objętym planem, przeznaczonych do 
zalesienia wynosi 64,52 ha. 
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§ 7.1 Zestawienie terenów, dla których ustalono stawkę procentową większą od 
zera: 

Numery działek 

Lp. Symbol 
terenu w cało 

ści w części 

Pow. 
działek 
ogółem 

(ha) 

Obręb 

Przeznaczenie 
terenu w planie 

miejscowym 
obowiązującym do 

31.12.2003r. 

Zmiana 
przeznaczenia 

terenu 

Wysokość 
jednorazowej 

opłaty określonej 
w stosunku % do 
wzrostu wartości 
nieruchomości 

1 6-Psn 1 
MNU 

 126/2,126/3,127 1,32 Przęsocin Uprawy polowe, 
łąki i pastwiska 

Zabudowa 
mieszkaniowo- 

usługowa 
30 % 

2 6-Psn 2 
MNU 

 126/2,126/3,127, 1,50 Przęsocin Uprawy polowe, 
łąki i pastwiska 

Zabudowa 
mieszkaniowo- 

usługowa 
30 % 

3 6-Psn 3 
MNU 

 

129/1,129/3, 
129/5,130/1, 

130/3,130/4,131,
132,133 

0,95 Przęsocin Uprawy polowe, 
łąki i pastwiska 

Zabudowa 
mieszkaniowo- 

usługowa 
30 % 

4 6-Psn 4 
MNU 

137/3 
136, 

137/1,137/2,138,
140 

0,67 Przęsocin Uprawy polowe, 
łąki i pastwiska 

Zabudowa 
mieszkaniowo- 

usługowa 
30 % 

5 6-Psn 5 
MNU 

24/2, 
24/3, 
24/4 
37/1 

28,36, 1,18 Przęsocin Uprawy polowe, 
łąki i pastwiska 

Zabudowa 
mieszkaniowo- 

usługowa 
30 % 

6 6-Psn 6 MN1  

191, 
193/1,193/1,194,

196/1, 
197, 

183/1,182/2, 
183/2 

3,31 Przęsocin 

Uprawy polowe, 
ośrodek produkcji 

gospodarki 
zwierzęcej 

Zabudowa 
mieszkaniowa 

szeregowa 
30 % 

7 6-Psn 7 
MNU 

 178,179,180/1, 
182/2,183/1 

1,74 Przęsocin Uprawy polowe 
Zabudowa 

mieszkaniowo- 
usługowa 

30 % 

8 6-Psn 8 
MNU 

 
178,179,180/1, 
182/2,183/1, 

183/2 
3,04 Przęsocin Uprawy polowe, 

łąki i pastwiska 

Zabudowa 
mieszkaniowo- 

usługowa 
30 % 

9 6-Psn 9 
MNU 

 196/1,197 1,21 Przęsocin 

Uprawy polowe, 
ośrodek produkcji 

gospodarki 
zwierzęcej 

Zabudowa 
mieszkaniowo- 

usługowa 
30 % 

10 6-Psn 10 
MNU 

226/3, 
229/6 

226/2,224/2 
 

1,00 Przęsocin Łąki i pastwiska 
Zabudowa 

mieszkaniowo- 
usługowa 

30 % 

11 6-Psn 11 
MNU 

 147 0,07 Przęsocin Łąki i pastwiska 
Zabudowa 

mieszkaniowo- 
usługowa 

30 % 

12 6-Psn 12 
MNU 

43, 
48/2 

42,44,45/3,46, 
47/2, 48/3, 

 
2,20 Przęsocin 

Uprawy polowe, 
ośrodek obsługi 

rolnictwa 

Zabudowa 
mieszkaniowo- 

usługowa 
30 % 

13 6-Psn 13 
MNU 

45/2, 
 

45/3,46,47/1, 
47/2,48/1, 0,74 Przęsocin Uprawy polowe 

Zabudowa 
mieszkaniowo- 

usługowa 
30 % 

14 6-Psn 14 
MNU  147,149 0,18 Przęsocin Łąki i pastwiska 

Zabudowa 
mieszkaniowo- 

usługowa 
30 % 

15 6-Psn 15 
MNU 

 160,161,162, 
207,216 

0,30 Przęsocin Uprawy polowe, 
łąki i pastwiska 

Zabudowa 
mieszkaniowo- 

usługowa 
30 % 

16 6-Psn 16 
MNU 

 223/2, 
229/2 

0,20 Przęsocin Uprawy polowe, 
łąki i pastwiska 

Zabudowa 
mieszkaniowo- 

usługowa 
30 % 

17 6-Psn 17 
MNU 

 229/4 0,18 Przęsocin Uprawy polowe 
Zabudowa 

mieszkaniowo- 
usługowa 

30 % 

18 6-Psn 18 
MNU 

 

83,307,308, 
309/3,312,315, 
317,319,322/1, 
322/2,326,328, 
330,331,332, 

333/2 

2,69 Przęsocin Uprawy polowe, 
łąki i pastwiska 

Zabudowa 
mieszkaniowo- 

usługowa 
30 % 
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19 6-Psn 19 
MNU  

342,343/1,343/2,
344/1,344/2,346,

348,351/1, 
352/1,353,354, 

355 

2,11 Przęsocin Uprawy polowe 
Zabudowa 

mieszkaniowo- 
usługowa 

30 % 

20 6-Psn 20 
MNU 

309/1,
314 

309/3,311,335/4 0,41 Przęsocin Uprawy polowe, 
łąki i pastwiska 

Zabudowa 
mieszkaniowo- 

usługowa 
30 % 

21 6-Psn 21 
MNU 

241/3,
241/4,
244 

237,239,246, 
248/2,255,258, 
286/1,286/2, 

286/5 

0,64 Przęsocin Uprawy polowe, 
łąki i pastwiska 

Zabudowa 
mieszkaniowo- 

usługowa 
30 % 

22 6-Psn 22 
MNU 

251, 
 

230,232,233, 
236/2, 238/4 
240/5,240/6, 

,242,245, 
246,247,248/2, 

250,254,255,257
,258,260,261, 

277/5 
278/1,278/2,281,
283,285,286/1, 

286/2,286/5 

4,83 Przęsocin Uprawy polowe, 
łąki i pastwiska 

Zabudowa 
mieszkaniowo- 

usługowa 
30 % 

23 6-Psn 23 
MNU  

274/6,275,276/2,
277/5,278/2, 

278/3,278/1,281, 
283,284, 

285,288/2,289 

0,76 Przęsocin Uprawy polowe 
Zabudowa 

mieszkaniowo- 
usługowa 

30 % 

24 6-Psn 26 
MNU 

 

456,458, 
459,461,462/1, 
463/1,465,466, 
469/1,471/1, 

472/1,473/3,474 

1,93 Przęsocin Uprawy polowe, 
łąki i pastwiska 

Zabudowa 
mieszkaniowo- 

usługowa 
30 % 

25 6-Psn 27 
MNU 

441/7
445/2, 

440/1,441/6, 
441/8, 

445/5,445/8, 
445/9,472/1 

0,72 Przęsocin Uprawy polowe 
Zabudowa 

mieszkaniowo- 
usługowa 

30 % 

26 6-Psn 28 
MNU 

455 

456,458, 
459,461,462/1, 
463/1,465,466, 

469/1,467, 
471/1 

0,90 Przęsocin Uprawy polowe 
Zabudowa 

mieszkaniowo- 
usługowa 

30 % 

27 6-Psn 29 
MNU  

233,236/2,238/4,
240/3,240/5, 

240/6,242,245, 
247,250,254,257

,260,276/1, 
276/2,277/5 

3,41 Przęsocin 

Uprawy polowe, 
rezerwa pod SKM, 

droga główna 
obszarowa, droga 

ekspresowa 
obszarowa 

Zabudowa 
mieszkaniowo- 

usługowa 
30 % 

28 6-Psn 30 
MNU 

 230,232 1,05 Przęsocin Uprawy polowe, 
łąki i pastwiska 

Zabudowa 
mieszkaniowo- 

usługowa 
30 % 

29 6-Psn 31 
MNU 

238/3 

233,236/2,238/4,
240/3,240/6,242,

245,247,250, 
254,257 

2,76 Przęsocin 

Uprawy polowe, 
rezerwa pod SKM, 

droga główna 
obszarowa, droga 

ekspresowa 
obszarowa 

Zabudowa 
mieszkaniowo- 

usługowa 
30 % 

30 6-Psn 32 
MNU 

274/5 249,253,256, 
259,274/3,274/4 

1,30 Przęsocin 

Uprawy polowe, 
rezerwa pod SKM,  
droga ekspresowa 

obszarowa 

Zabudowa 
mieszkaniowo- 

usługowa 
30 % 

31 6-Psn 33 
MNU 

 272,273 1,89 Przęsocin Uprawy polowe 
Zabudowa 

mieszkaniowo- 
usługowa 

30 % 

32 6-Psn 34 
MNU 

 
396/1,396/2, 

396/3,399,400/2, 
400/3 

1,61 Przęsocin Uprawy polowe 
Zabudowa 

mieszkaniowo- 
usługowa 

30 % 

33 6-Psn 35 
MNU 

 401 1,47 Przęsocin Uprawy polowe, 
łąki i pastwiska 

Zabudowa 
mieszkaniowo- 

usługowa 
30 % 

34 6-Psn 36 
MNU 

 439/1,439/2,444,
445/3 

3,05 Przęsocin 

Uprawy polowe, 
rezerwa pod SKM,  
droga ekspresowa 

obszarowa 

Zabudowa 
mieszkaniowo- 

usługowa 
30 % 
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35 6-Psn 37 
MNU  421 1,54 Przęsocin Uprawy polowe 

Zabudowa 
mieszkaniowo- 

usługowa 
30 % 

36 6-Psn 38 
MNU 

 
400/1,400/3, 

400/4, 
400/5,400/6,401 

0,88 Przęsocin Uprawy polowe 
Zabudowa 

mieszkaniowo- 
usługowa 

30 % 

37 6-Psn 39 
MNU 

 423 0,86 Przęsocin Uprawy polowe 
Zabudowa 

mieszkaniowo- 
usługowa 

30 % 

38 6-Psn 41 
MNU 

 93,94 2,79 Przęsocin Uprawy polowe, 
łąki i pastwiska 

Zabudowa 
mieszkaniowo- 

usługowa 
30 % 

39 6-Psn 42 
MNU 

 89,92,93,94,95, 
105,106 

1,88 Przęsocin Uprawy polowe 
Zabudowa 

mieszkaniowo- 
usługowa 

30 % 

40 6-Psn 43 
MNU  81/2,81/4 1,50 Przęsocin 

Uprawy polowe, 
droga ekspresowa 

obszarowa 

Zabudowa 
mieszkaniowo- 

usługowa 
30 % 

41 6-Psn 44 
MNU  

64/3,64/6,64/8, 
64/9,64/10,65/3,

65/5,65/12, 
65/15,69 

2,24 Przęsocin Uprawy polowe, 
rezerwa pod SKM 

Zabudowa 
mieszkaniowo- 

usługowa 
30 % 

42 6-Psn 45 
MNU 

 65/3,65/4,65/5, 
65/15 

1,34 Przęsocin 
Uprawy polowe, 
łąki i pastwiska, 

rezerwa pod SKM 

Zabudowa 
mieszkaniowo- 

usługowa 
30 % 

43 6-Psn 46 
MNU 

67/4, 
68/1, 

 
68/2,69 1,09 Przęsocin 

Uprawy polowe, 
łąki i pastwiska, 

rezerwa pod SKM 

Zabudowa 
mieszkaniowo- 

usługowa 
30 % 

44 6-Psn 47 U  197 0,47 Przęsocin 
Uprawy polowe, 

droga ekspresowa 
obszarowa 

Usługi 10 % 

45 6-Psn 48 U  189,190, 0,66 Przęsocin Uprawy polowe Usługi 10 % 
46 6-Psn 49 U  174,182/2, 0,64 Przęsocin Uprawy polowe Usługi 10 % 

47 6-Psn 50 U 422 

396/1,396/2, 
396/3,400/2, 

400/3, 
400/4,400/5, 
400/6,401, 

415/1,415/2,417,
419,420,421,423

,426 

9,63 Przęsocin Uprawy polowe, 
łąki i pastwiska Usługi 10 % 

48 6-Psn 51 U  224/1 0,87 Przęsocin 
Ośrodek obsługi 
rolnictwa, łąki i 

pastwiska 
Usługi 10 % 

49 6-Psn 53 U 231 230, 0,60 Przęsocin Łąki i pastwiska Usługi 10 % 

50 6-Psn 54 U  
137/1,138,139/1, 
140,141/1,141/2,

142/1 
1,41 Przęsocin Uprawy polowe, 

łąki i pastwiska 
Usługi 10 % 

51 6-Psn 55 
U,KS 

49,50 
51/3, 
51/4 
52 

51/1 1,04 Przęsocin Ośrodek obsługi 
rolnictwa 

Usługi, tereny 
obsługi 

komunikacji 
drogowej 

10 % 

52 6-Psn 56 U  105,106,107 0,84 Przęsocin Uprawy polowe, 
łąki i pastwiska 

Usługi 10 % 

53 6-Psn 57 U 
67/1, 
67/2, 
67/3 

66 0,68 Przęsocin Uprawy polowe Usługi 10 % 

54 6-Psn 58 U  81/2,81/4 0,83 Przęsocin 
Uprawy polowe, 

droga ekspresowa 
obszarowa 

Usługi 10 % 

55 6-Psn 61 U1  54,55,56,59,60, 
61,62 2,03 Przęsocin Uprawy polowe, 

łąki i pastwiska 

Zabudowa 
usługowo-

rzemieślnicza 
10 % 

56 6-Psn 62 U1  62,63 1,25 Przęsocin Uprawy polowe 
Zabudowa 
usługowo-

rzemieślnicza 
10 % 

57 6-Psn 63 U1  13,14/1,14/2,15,
16,17,48/3 

6,50 Przęsocin Uprawy polowe, 
rezerwa pod SKM 

Zabudowa 
usługowo-

rzemieślnicza 
10 % 

58 6-Psn 64 U1  61,62,63,64/1 2,65 Przęsocin 
Uprawy polowe, 
łąki i pastwiska, 

rezerwa pod SKM 

Zabudowa 
usługowo-

rzemieślnicza 
10 % 

59 6-Psn 65 U1  7,8/1,8/2,9 1,25 Przęsocin Uprawy polowe 
Zabudowa 
usługowo-

rzemieślnicza 
10 % 
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60 6-Psn 66 U1 40/3 

28,29/1,32,33,34
,41/1,41/2,42,44,

45/3,46,47/3, 
48/3,552/2 

3,33 Przęsocin Uprawy polowe, 
łąki i pastwiska 

Zabudowa 
usługowo-

rzemieślnicza 
10 % 

61 6-Psn 67 U1  13,14/1,14/2,15,
16,17,27 1,92 Przęsocin Uprawy polowe, 

łąki i pastwiska 

Zabudowa 
usługowo-

rzemieślnicza 
10 % 

62 6-Psn 120 
KS 

 106,107 0,19 Przęsocin Uprawy polowe, 
łąki i pastwiska 

Tereny obsługi 
komunikacji 

drogowej 
10 % 

Razem: 100,70   

 
 2. Dla pozostałych, niewymienionych w powyższej tabeli terenów ustalono stawkę 
procentową 0 %. 

 
Ustalenia ko ńcowe 

 
§ 8. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Police. 
 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 

Przewodnicz ący Rady  
 
 

Kazimierz Wirkijowski 
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Uzasadnienie 

Projekt niniejszej uchwały przedstawia Burmistrz Gminy Police.  

Niniejsza uchwała stanowi uwieńczenie 11 letniej pracy nad planem, którego 
sporządzenie było zakłócone odstąpieniem od umowy poprzedniego wykonawcy, 
sporem rozstrzyganym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, dotyczącym funkcji 
planowanej drogi łączącej północne dzielnice Szczecina z projektowanym Zachodnim 
Obejściem Drogowym Miasta Szczecina oraz wszczęciem postępowania Wojewody 
Zachodniopomorskiego zmierzającego do uchylenia Uchwały Nr LIV/341/06 podjętej na 
sesji w dniu 25 kwietnia 2006r. w sprawie miejscowego planu pn. „Przęsocin”. W wyniku 
tego ostatniego faktu Rada Miejska w Policach, na mój wniosek, podjęła decyzję o jej 
samodzielnym uchyleniu. Projekt niniejszej uchwały zawiera część korekt, których 
domagał się Wojewoda, jednakże 13 spośród 15 zgłoszonym w piśmie znak: RR.III.MB-
7041-48/2003/2006 z dnia 31.05/2006r. nie można było uwzględnić z uwagi na 
niezgodność z przepisami lub brak podstaw prawnych. Szczegółowo uzasadniłem 
swoje stanowisko w tej sprawie w piśmie skierowanym do Wojewody 
Zachodniopomorskiego znak: UA.AH.7221/2-31/06 z dnia 23.06.2006r. 

W przedkładanym projekcie planu rozpatrzono blisko 100 wniosków właścicieli 
nieruchomości położonych w obszarze planu. Zaprojektowano nowoczesny układ 
komunikacyjny, przeznaczono pod zabudowę znaczną ilość nowych terenów, otwierając 
tym planem nowe możliwości dla rozwoju miejscowości. Poza nowymi terenami 
przeznaczonymi pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową, w planie przeznaczono 
również tereny pod działalność usługową i usługowo-produkcyjną. Takie rozwiązanie w 
kontekście bliskiego sąsiedztwa dużego miasta jakim jest Szczecin, może przyczynić do 
szybkiego rozwoju miejscowości.   

Po wyłożeniu do publicznego wglądu złożono do projektu planu 18 uwag z czego 9 
została uwzględniona w całości, 8 w części,  jedna zaś, z powodu, iż nie dotyczyła 
przedmiotu planu, w całości nie została uwzględniona. Uzasadnienie rozstrzygnięć 
wobec w/w uwag do planu, zawiera załącznik nr 17 do niniejszej uchwały. 

Biorąc po uwagę powyższe wnoszę o podjęcie przez Radę Miejską w Policach 
niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

 


