
     
UCHWAŁA Nr XLVI/361/06 
Rady Miejskiej w Policach 
z dnia 04 lipca 2006 roku  

 
 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego 
pn.: „Zakłady”.  
 
 
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, Dz. U. z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, 
Dz. U. z 2006r. Nr 45, poz. 319), Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1.1. Zgodnie z uchwałą Nr XXII/99/03 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 sierpnia 
2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego pn.:  „Zakłady”, zmienioną uchwałą Nr XXII/168/04  Rady Miejskiej w 
Policach z dnia 25 maja 2004r., po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Police przyjętym uchwałą Rady 
Miejskiej w Policach Nr XI/88/03 z dnia 8 lipca 2003r. Rady Miejskiej w Policach, 
uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
w gminie Police, zwany dalej planem. Na potrzeby planistyczne nadaje mu się nazwę 
„Zakłady”. 

2. Przedmiotem niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
są tereny o funkcji mieszkaniowo-usługowej i usługowej, tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów, tereny obiektów produkcyjno-usługowych, 
tereny zieleni i wód wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną.  
3. Obszar planu obejmuje tereny położone w mieście Police:  

1)  obszar ograniczony od wschodu ul. Jasienicką, od północy i zachodu rzeką Gunicą i 
ul. Piotra i Pawła, od południa terenami składowisk siarczanów żelazawych i 
ul. Kuźnicką oraz  

2)  obszar położony u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Piaskowej. 
4. Granice obszaru planu o łącznej powierzchni 469 ha zaznaczono na rysunkach 
planu: w skali 1: 1000 stanowiących załączniki nr od 1 do 14.  
5. Integralną częścią uchwały są: 

1) rysunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000, 
stanowiące załączniki nr od 1 do 14;  

2)  wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Police, stanowiący załącznik nr 15; 

3)  rozstrzygnięcia w sprawie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
stanowiące załącznik nr 16; 

4)  rozstrzygnięcia w sprawie uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące 
załącznik nr 17. 
6. Ustalenia planu miejscowego sformułowano w formie: 

1) ustaleń wstepnych, w których określono: 
a) zasady konstrukcji ustaleń planu, 
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b) podstawowe funkcje na jakie przeznaczono tereny w planie, 
c) definicje pojęć użytych w  planie; 

2) ustaleń ogólnych obowiązujących na całym obszarze planu; 
3) ustaleń szczegółowych obowiązujących dla wyznaczonych w planie terenów 

elementarnych;  
4) przepisy końcowe. 

 
Ustalenia wst ępne 

 
§ 2.1. Obszar objęty planem został podzielony na 68 terenów elementarnych. 
2. Przez teren elementarny rozumie się teren wydzielony liniami rozgraniczającymi 

o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod określoną grupę 
funkcji według klasyfikacji określonej w § 3 ust. 1. 

3. Każdy teren elementarny oznaczono symbolem cyfrowo- literowym, który stanowi 
tzw. symbol terenu.  Pierwsza liczba oznacza numer kolejny terenu, symbole literowe 
oznaczają przeznaczenie terenu według klasyfikacji określonej w § 3 ust. 1. 

4. Symbole terenów elementarnych posiadają dodatkowe oznaczenie 9-ZCH,  z 
wyjątkiem terenów komunikacji, które posiadają dodatkowe oznaczenie 9.  

5. Dla każdego terenu elementarnego obowiązuje suma ustaleń ogólnych, 
szczegółowych i końcowych.  
6. Na rysunku planu zawarto następujące ustalenia: 

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

zagospodarowania; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) oznaczenia identyfikacyjne terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi - 

symbole cyfrowo-literowe, zawierające numer 9, symbol obrębu, numer kolejny 
terenu i symbole literowe zawierające symbol przeznaczenia podstawowego według 
klasyfikacji określonej w § 3 ust. 1; 

5) symbole graficzne oznaczające obowiązujące elementy zagospodarowania liniowe 
lub punktowe, których wydzielenie liniami rozgraniczającymi jest niemożliwe lub 
niecelowe - ścieżki rowerowe przebiegające w terenach przestrzeni publicznych, 
których przebiegi są orientacyjne, do sprecyzowania w projekcie zagospodarowania 
terenu; 

6) granice stref i oznaczenia obiektów objętych ochroną na podstawie przepisów 
odrębnych. 

7. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią informacje nie będące 
ustaleniami planu. Są to: 

1) granice  załączników graficznych, granice miasta; 
2) schemat układu jezdni, proponowane dojazdy; 
3) proponowane strefy zieleni do urządzenia oraz zieleni ochronnej o funkcji izolacyjnej 

od ZCH „Police” S.A.; 
4) przebieg rurociągu kwasu siarkowego; 
5) przewidywany obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią oznaczony na rysunku 

planu. 
 
§ 3.1. Na potrzeby niniejszego planu ustala się następujące przeznaczenia terenów: 
1) zabudowa mieszkaniowo-usługowa oznaczona na rysunku symbolem MWU - 

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych w 
parterach budynków, z wyłączeniem stacji telefonii komórkowej, obiektów 
hotelarskich, warsztatów samochodowych, blacharskich i lakierniczych; 



 3 

2) usługi oznaczone na rysunku symbolem U - tereny zabudowy usługowej 
nieuciążliwej z wyłączeniem stacji paliw, obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 500 m2, budynków zamieszkania zbiorowego; 

3) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczone na rysunku 
symbolem P - tereny przeznaczone pod funkcje gospodarcze z zakresu produkcji, 
składów, baz i magazynów z wyłączeniem stacji paliw, produkcji i przetwórstwa 
żywności; dopuszcza się maszty dla urządzeń telefonii komórkowej, bocznice 
kolejowe, obiekty ciepłownictwa, elektroenergetyki (z wyjątkiem siłowni wiatrowych), 
wodne, kanalizacyjne, gazownicze, telekomunikacyjne  oraz inne obiekty 
infrastrukturalne przeznaczone do obsługi funkcji produkcyjnych; 

4) tereny obiektów produkcyjno-usługowych oznaczone na rysunku symbolem PU  
- tereny przeznaczone pod funkcje gospodarcze z zakresu produkcji, składów, baz i 
magazynów; dopuszcza się  obiekty usługowe niekolidujące z przemysłowym 
charakterem terenu z wyłączeniem produkcji i przetwórstwa żywności, budynków 
związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży; dopuszcza 
się maszty dla urządzeń telefonii komórkowej, bocznice kolejowe, obiekty 
ciepłownictwa, elektroenergetyki (z wyjątkiem siłowni wiatrowych), wodne, 
kanalizacyjne, gazownicze, telekomunikacyjne  oraz inne obiekty infrastrukturalne 
przeznaczone do obsługi funkcji produkcyjno-usługowych; 

5) tereny infrastruktury technicznej  oznaczone na rysunku symbolami: 
 a) E - elektroenergetyka - tereny urządzeń i obiektów elektroenergetycznych  (z 

wyjątkiem siłowni wiatrowych, których dopuszczenie regulują ustalenia 
szczegółowe), 

 b) O -  gospodarowanie odpadami  - tereny składowisk odpadów, 
 c) G -  gazownictwo - tereny urządzeń i obiektów gazowniczych; 
6) tereny zieleni i wód oznaczone na rysunku symbolami: 

a) ZI - zieleń izolacyjna - tereny zieleni o funkcji izolacyjnej, w tym naturalne 
zadrzewienia i zakrzewienia oraz zbiorniki wodne i cieki wraz z zielenią 
przywodną, w których co najmniej 80 % powierzchni stanowi powierzchnię 
biologicznie czynną; dopuszcza się urządzanie dojazdów, 

b) WS – tereny wód powierzchniowych śródl ądowych - rzeki, stawy, strumienie, 
kanały; 

7) tereny komunikacji  oznaczone na rysunku symbolami: 
a) KS - tereny obsługi komunikacji drogowej: np. parkingi, garaże, stacje obsługi 

samochodów, zaplecza socjalne dla kierowców, 
b) KDZ - publiczne ulice zbiorcze,  
c) KDL  - publiczne ulice lokalne,  
d) KDD - publiczne ulice dojazdowe, 
e) KDW - drogi wewn ętrzne,  
f) KK - tereny kolejowe.   
2. Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie. 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy  - linie, których nie należy przekraczać przy 
lokalizacji ścian nowych budynków oraz rozbudowie istniejących; dopuszcza się 
wysunięcie przed linię zabudowy części obiektu (np.: w postaci ryzalitu, wykusza, 
balkonu, loggi  lub innej) o kubaturze nie większej niż 40 m3, jednak wysunięcie to 
nie może być większe niż 2 m, z zastrzeżeniem  zachowania minimalnych odległości 
od granicy działki, wynikających z przepisów techniczno - budowlanych; 

2) szeroko ść frontu wydzielanej działki budowlanej – szerokość działki, którą 
należy mierzyć wzdłuż ulicy publicznej lub drogi wewnętrznej; dla działek narożnych 
szerokość frontu ustaloną w pkt 4 kart terenów należy dostosować do jednej z ulic 
lub dróg wewnętrznych, przy których zlokalizowana jest działka; 
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3) 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, biura, banki i innych o 
analogicznym do powyższych charakterze i stopniu uciążliwości, których 
funkcjonowanie: 
a) nie powoduje kolizji z funkcją mieszkaniową, 
b) nie powoduje przekroczenia żadnego z parametrów dopuszczalnego poziomu 

szkodliwych lub uciążliwych oddziaływań na środowisko,  
c) nie jest źródłem uciążliwych lub szkodliwych odpadów, nie powoduje 

nieodwracalnych zmian środowiska przyrodniczego w obrębie zajmowanej 
działki,  

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

4) wielko ść powierzchni zabudowy  – stosunek procentowy powierzchni zabudowy 
wszystkich budynków znajdujących się na danej działce do powierzchni działki; do 
obliczenia wielkości powierzchni zabudowy należy przyjąć fragment powierzchni 
działki znajdujący się w liniach rozgraniczających terenu elementarnego 
przeznaczonego pod zabudowę;  

5) wymagania parkingowe  - wymagana minimalna ilość miejsc postojowych, którą 
należy zapewnić na terenie działki budowlanej; 

6) wysoko ść zabudowy  − wysokość mierzona od poziomu terenu przy najniżej 
położonym wejściu do budynku, do kalenicy bądź najwyższego punktu przekrycia 
dachu.  

 
Ustalenia ogólne 

 
§ 4. 1. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) nie wyznacza się linii zabudowy, wielkości pokrycia działki zabudową oraz udziału 
powierzchni biologicznie czynnej na terenach komunikacyjnych (KD, KK) oraz na 
terenach przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną (E, O, G); 

2) w strefach ograniczeń od linii elektroenergetycznych 110 kV dopuszcza się 
lokalizowanie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi pod warunkiem 
spełnienia wymogów przepisów z zakresu ochrony środowiska określających 
dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku; 

3) na obszarze planu nie występują tereny wymagające określenia sposobu i terminu 
tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania.  
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne go: 

Dla terenów dróg publicznych (KDZ, KDL, KDD), które należą do przestrzeni 
publicznych należy przewidzieć obiekty małej architektury, urządzenie zieleni oraz 
udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. 

3. Zasady i warunki podziału nieruchomo ści: 
1) dopuszcza się podziały nieruchomości wzdłuż linii rozgraniczających tereny 

elementarne niezależnie od ustaleń zawartych w ustaleniach szczegółowych dla 
terenów elementarnych; 

2) minimalne wielkości działek budowlanych nie dotyczą działek pod dojazdy 
wewnętrzne, infrastrukturę techniczną; 

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



 5 

4) na obszarze planu nie występują  tereny wymagające przeprowadzenia scaleń i 
podziałów nieruchomości.  

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkó w oraz dóbr kultury 
współczesnej: nie występują obiekty chronione. 

5. Zasady zagospodarowania dla terenów i obiektów p odlegaj ących ochronie, 
ustalonych na podstawie odr ębnych przepisów, uwzgl ędnione zostały w 
ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenó w elementarnych. Tereny 
podlegaj ące ochronie:  
1) w zakresie ochrony środowiska: 

a) dla terenu Zakładów Chemicznych „Police” S.A. obowiązuje pozwolenie 
zintegrowane na prowadzenie instalacji na terenie ZCH „Police” S.A. – obecnie 
Decyzja Nr SR-Ś-6/6619/1/04 z dnia 27.02.2004 r., 

b) w planie zróżnicowano tereny i przyporządkowano do odpowiednich grup, dla 
których przepisy prawa ochrony środowiska określają dopuszczalne poziomy 
hałasów, 

c) w planie wskazano strefę ochrony pośredniej zewnętrznej komunalnego ujęcia 
wód podziemnych przy ul. Grzybowej - stosuje się  przepisy prawa wodnego i 
prawa miejscowego, w tym obecnie obowiązująca decyzja Starosty Polickiego 
znak: SR-III-S/62325/1/2000 z dnia 21.02.2000 r. w sprawie stref ochronnych 
ujęcia wody w Policach, 

d) w planie wyznaczono strefę ochronną od rurociągu amoniaku w odległości 500m 
od rurociągu - stosuje się przepisy z zakresu ochrony środowiska,  

e) w planie wskazano przewidywany obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią 
oznaczony na rysunku planu - stosuje się przepisy prawa wodnego; 

2)  w zakresie infrastruktury technicznej: 
a)  w planie określono strefy ograniczeń dla występujących na obszarze planu linii 

energetycznych 110 kV - stosuje się przepisy z zakresu ochrony środowiska 
dotyczące ochrony przed polami elektromagnetycznymi oraz przepisy 
techniczno-budowlane. 

b) w planie określono strefę ograniczeń dla terenu przez który przebiega gazociąg 
wysokiego ciśnienia 6,4 MPa DN 500 oznaczony na rysunku planu g 500 (rok 
budowy 1982) – do czasu jego przebudowy w nowej technologii obowiązują 
minimalne odległości od osi gazociągu dla lokalizacji nowych obiektów 
budowlanych i infrastruktury technicznej, uwzględniające technologię stosowaną 
w dniu jego wybudowania oraz obowiązujące wówczas przepisy szczególne. 
Strefy ograniczeń od istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia, zostały 
wprowadzone w oparciu o obowiązujące w dniu jego wybudowania 
Rozporządzenie Ministra Górnictwa z dnia 18 sierpnia 1978 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 1978 
r. Nr 21, poz. 94); tj.: 
- dla budynków przemysłowych - min. 50m, 
- dla budynków użyteczności publicznej - min. 65m, 
- dla pozostałych budynków - min. 25m, 
- dla tłoczni gazu, stacji gazowych i zbiorników gazu, z wyjątkiem budynków bez 
urządzeń gazowych – min. 50m, 
- dla naziemnych składów materiałów i płynów łatwopalnych oraz stacji 
benzynowych min. 65m. 
Dla nowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej lokalizowanych wzdłuż 
gazociągu (odległości nie dotyczą skrzyżowań): 
- dla dróg wewnętrznych 30m (dla dróg ułożonych na nasypie odległość mierzona 
od podstawy nasypu, dla pozostałych od krawędzi korony drogi), 
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- dla parkingów 30m, 
- dla przewodów kanalizacyjnych i kanałów mających bezpośrednie połączenie z 
pomieszczeniami przeznaczonymi do pobytu ludzi lub zwierząt - min.20m, 
- dla przewodów w rurociągów oraz kabli elektroenergetycznych i 
telekomunikacyjnych – min. 7m, 
- dla napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciach do 1kV – min.2m, 
1-15kV – min. 5m, 15-30kV – min.10m, 30-110kV – min.15m, pow. 110kV – 
min.20m, 
- dla przewodów rurociągowych oraz kabli elektroenergetycznych i 
telekomunikacyjnych min. 7m, 
- dla napowietrznych linii telekomunikacyjnych – min. 5m, 
- dla rowów melioracyjnych – min. 5m, 
- dla bocznic kolejowych –min. 30m, 
- dla linii kolejowych – min. 50m, 
 - dla bocznic kolejowych – min. 30m, 

c) w planie wskazano tereny kolejowe – stosuje się przepisy z zakresu transportu 
kolejowego w tym przepisy oreślające minimalne odległości dla zabudowy i 
zagospodarowania terenu od linii kolejowej oraz od obszaru kolejowego, 

d) na wypadek awarii sieci wodociągowej obowiązuje zapewnienie ze źródeł 
zastępczych ciągłości dostaw wody pitnej dla ludności oraz wody dla potrzeb 
urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń, a także do celów przeciwpożarowych, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i obronności 
państwa; 

3) w planie wskazano obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności 
państwa (schrony) – stosuje się przepisy z zakresu bezpieczeństwa i obronności 
państwa; 

 
6. Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

1)  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: 
a) publiczne ulice: ulice zbiorcze od 9-01 KDZ do 9-03 KDZ i lokalne 9-04 KDL i 9-

05 KDL stanowią główne elementy  układu komunikacyjnego obszaru objętego 
planem, 

b) powiązania układu komunikacyjnego na obszarze objętym planem z układem 
zewnęrznym zapewniają ulice: ulica zbiorcza 9-01 KDZ, 9-02 KDZ, ulica lokalna 
9-04 KDL i 9-05 KDL, 

c) obowiązuje zakaz urządzania miejsc postojowych na terenach ulic zbiorczych 
KDZ i lolalnych 9-04 KDL 9-05 KDL, 

d) powiązania układu komunikacji kolejowej na obszarze objętym planem z układem 
zewnętrznym zapewnia obecnie linia kolejowa relacji Trzebież-Police-Szczecin, 
docelowo tzw. „Zachodnie Obejście Kolejowe Miasta Szczecina”, biegnące przez 
Stobno, Redlicę, i Tanowo, do Polic, 

e) w terenach komunikacji dopuszcza się skrzyżowania dróg publicznych z 
rurociągami przesyłowymi surowców i produktów pod warunkiem zastosowania 
technologii zapewniającej bezpieczeństwo użytkownikom dróg, 

f) w terenach dróg wewnętrznych dopuszcza się skrzyżowania z bocznicami 
kolejowymi; 

2)  warunki w zakresie urządzania miejsc parkingowych: 
a) obowiązują wskaźniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na 

ilość miejsc parkingowych dla samochodów osobowych: 
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Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia 
 

Wskaźniki  miejsc 
parkingowych 

1 2 3 4 

1. Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie min 1,2 

2. Obiekty handlu detalicznego 100 m2 pow. sprzedaży min 2,5 

3. Obiekty gastronomii 100 miejsc konsumpcji min 24 

4. Obiekty użyteczności publicznej (np. biura, urzędy, poczty, 
banki, przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie 
adwokackie) 

100 m2 pow. użytkowej min 3 

5. Place składowe, hurtownie, magazyny 1000 m2 pow. składowej min 4,5 

6. Zakłady przemysłowe, rzemiosło 10 zatrudnionych min 2 

7. Stacje paliw, usługi transportu, zaopatrzenia, serwisowo-
remontowe 

10 zatrudnionych min 2 , 

 
b) obliczoną za pomocą wskaźników ilość miejsc parkingowych, należy zaokrąglić w 

górę do pełnej liczby, 
c) w przypadkach szczególnych dla funkcji niewymienionych w powyższym 

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

d) Ilość miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych należy określić w 
sposób indywidualny, dostosowując do programu zamierzenia inwestycyjnego. 

 
7. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technic znej: 

1) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej: 
a) głównych elementów układu: 

− woda - system magistral wodociągowych w układzie pierścieniowym, 
− elektryczność - sieci 15 kV w układzie pierścieniowym. Obowiązują 

wyznaczone tereny niezbędne dla lokalizacji stacji transformatorowych 
średniego napięcia oznaczone na rysunku planu, 

− gaz – z istniejącej sieci wysokiego ciśnienia. Dopuszcza się zasilanie 
odbiorców gazem średniego ciśnienia z zastosowaniem indywidualnych 
reduktorów na ciśnienie użytkowe, 

− ogrzewanie – scentralizowany system ciepłowniczy, zasilany z ciepłowni PEC 
i z ZCH „Police” S.A., 

− ścieki - obecnie do oczyszczalni ZCH „Police” S.A.; 
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza się lokalizację sieci i 

urządzeń infrastruktury technicznej we wszystkich strefach funkcyjnych (w tym 
powiązań z układem zewnętrznym), np.: wodociągów, sieci elektrycznych 
niskich, średnich i wysokich napięć, gazowych niskiego, średniego i wysokiego 
ciśnienia, ciepłowniczych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i innych. 
Parametry sieci infrastruktury technicznej określone w kartach terenu należy 
traktować jako proponowane; 

2) realizację nowych obiektów należy skoordynować z uzbrojeniem terenu 
w infrastrukturę techniczną: 
a) woda  - z sieci wodociągowej,  
b) elektryczność - z sieci elektrycznej, 
c) gaz - z sieci gazowej, 
d) ogrzewanie - z sieci cieplnej lub indywidualnych niskoemisyjnych źródeł ciepła,  
e) ścieki sanitarne - do sieci kanalizacji sanitarnej,  
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f) wody opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej, dla terenów zieleni izolacyjnej 
(ZI) do gruntu, z terenów techniczno-produkcyjnych (P, PU) po odpowiednim 
podczyszczeniu dopuszcza się do gruntu- stosuje się przepisy prawa wodnego, 

g) gospodarka odpadami - należy stworzyć warunki segregacji odpadów 
komunalnych oraz odbioru odpadów z nieruchomości (w celu dalszego ich 
zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania), gospodarka pozostałymi 
odpadami zgodnie z przepisami z zakresu gospodarki odpadami oraz ochrony 
środowiska.  

 
 

Ustalenia szczegółowe - karty terenów 
 

§ 5. obowiązują ustalenia szczegółowe: 
 
1. Karta terenu 9-ZCH 01 MWU 

Symbol terenu: 9-ZCH 01 MWU Nr załącznika 

14 
 powierzchnia terenu [ha]:  0,47 

1 )  przeznaczenie terenu: Zabudowa mieszkaniowo-usługowa. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu. Dopuszcza się  
      wysunięcie części obiektu przed linię zabudowy  nie więcej niż 1,5 m, z  
      zastrzeżeniem zachowania minimalnych odległości od granicy działki, wynikających 

z przepisów w tym techniczno -budowlanych,  
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 40% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 30 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 14 m, min. 3 kondygnacje nadziemne, 
e)   dachy płaskie lub strome o kącie nachylenia do 300; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      zakaz wznoszenia i sytuowania reklam wolnostojących i związanych z budynkiem,  
      których powierzchnia jest większa od 3600 cm2; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 
b)   minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1500 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala się; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia- stosuje się przepisy 
      prawa wodnego; 

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: 

a)    teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową - dopuszczalne  
        poziomy hałasów regulują przepisy prawa ochrony środowiska, 
b)    teren znajduje się w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wód  
       podziemnych przy ul. Grzybowej – obowiązują warunki zawarte w  §4 ust. 5 pkt 1 

lit. c; 

8 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd dla nowych inwestycji od istniejącej poza granicami planu ulicy sąsiadującej  
       od północy - ul. Piaskowej, 
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  §4 ust. 6   pkt 2 lit. a, b, c, 
c)    co najmniej 50 % wymaganych miejsc parkingowych należy zrealizować  
        w garażach podziemnych, 
d)    zakaz lokalizacji stałych miejsc postojowych, parkingów i garaży dla samochodów  
       ciężarowych i autobusów; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

       obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b, pkt 2. 
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2. Karta terenu 9-ZCH 02 U 
Symbol terenu: 9-ZCH 02 U Nr załącznika 

14 
 powierzchnia terenu [ha]:  0,45 

1 )  przeznaczenie terenu: Usługi. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu. Linie zabudowy  
      nie dotyczą okapów i gzymsów oraz balkonów i loggi wysuniętych przed linię  
      nie więcej niż 1,5 m, z zastrzeżeniem zachowania minimalnych odległości od granicy 
      działki, wynikających z przepisów w tym techniczno -budowlanych, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 50% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 30 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 14 m, 
e)   dachy płaskie lub strome o kącie nachylenia do 300; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 
b)   minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1500 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala się; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia- stosuje się przepisy 
      prawa wodnego; 

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: 

      teren znajduje się w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wód  
      podziemnych przy ul. Grzybowej – obowiązują warunki zawarte w  §4 ust. 5 pkt 1 

lit. c; 

8 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od istniejącej poza granicami planu ulicy sąsiadującej od północy -  
       ul. Piaskowej, 
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  §4 ust. 6   pkt 2 lit. a, b, c, 
c)    zakaz lokalizacji stałych miejsc postojowych, parkingów i garaży dla samochodów  
       ciężarowych i autobusów; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2. 
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3. Karta terenu 9-ZCH 03 P  
Symbol terenu: 9-ZCH 03 P Nr załącznika 

9, 12 
 powierzchnia terenu [ha]:  3,64 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. 

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. 20 m, 
e)   dachy dowolne; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 
b)   minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala się; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)    na terenach podmokłych należy dążyć do zachowania istniejących stosunków  
       wodnych, nie dotyczy melioracji, 
b)   wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia- stosuje się przepisy 
      prawa wodnego; 

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: 

a)    teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów kolejowych - stosuje się 
       przepisy z zakresu transportu kolejowego, w tym dotyczące minimalnych odległości  

dla zabudowy i zagospodarowania terenu od linii kolejowej oraz od obszaru 
kolejowego, 

b)    przez teren przebiega rurociąg amoniaku wraz ze strefą ochronną 500 m –  
       stosuje się przepisyz zakresu ochrony środowiska; 

8 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dopuszcza się dojazd od ulic zbiorczych 9-02 KDZ i 9-03 KDZ,  
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  §4 ust. 6 pkt 2; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2. 
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4. Karta terenu 9-ZCH 04 P 
Symbol terenu: 9-ZCH 04 P Nr załącznika 

12 
 powierzchnia terenu [ha]:  0,15 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 40% powierzchni działki, 
b)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 20 % powierzchni działki, 
c)   wysokość zabudowy – max. 20 m, 
d)   dachy dowolne; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 
b)   minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 500 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 12 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego - nie  
     ustala się; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)   na terenach podmokłych należy dążyć do zachowania istniejących stosunków  
       wodnych, nie dotyczy melioracji, 
b)   wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia- stosuje się przepisy 
      prawa wodnego;                                                                                  

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: 

a)    teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów kolejowych - stosuje się 
       przepisy z zakresu transportu kolejowego, w tym dotyczące minimalnych odległości 

dla zabudowy i zagospodarowania terenu od linii kolejowej oraz od obszaru 
kolejowego,  

b)     teren znajduje się w  strefie ochronnej 500 m rurociągu amoniaku–  
       stosuje się przepisy z zakresu ochrony środowiska;    

8 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy zbiorczej 9-01 KDZ, 
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  §4 ust. 6  pkt 2; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b, pkt 2. 
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5. Karta terenu 9-ZCH 05 P  
Symbol terenu: 9-ZCH 05 P Nr załącznika 

10 
 powierzchnia terenu [ha]:  1,92 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. 

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. 20 m, 
e)   dachy dowolne; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 
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 – nie  
      ustala się; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)   na terenach podmokłych należy dążyć do zachowania istniejących stosunków  
       wodnych, nie dotyczy melioracji, 
b)   wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia- stosuje się przepisy  

prawa wodnego 
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: 

a)    przez teren przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia 6,4 MPa DN 500 wraz ze  
       strefą ograniczeń oznaczony na rysunku planu g 500 – obowiązują ustalenia 

zawarte wg § 4 ust. 5 pkt  2  lit. b, 
b)    teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów kolejowych – stosuje się 
       przepisy w zakresie transportu kolejowego, w tym dotyczące minimalnych odległości 

dla zabudowy i  zagospodarowania terenu od linii kolejowej oraz od obszaru 
kolejowego; 

8 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy znajdującej się poza granicami planu, sąsiadującej od zachodu   
ul. Piotra i Pawła, dopuszcza się od ulicy  zbiorczej 9-01 KDZ, 

b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  §4 ust. 6   pkt 2; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

       obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b, pkt 2. 
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6. Karta terenu 9-ZCH 06 P  
Symbol terenu: 9-ZCH 06 P Nr załącznika 

4,5,6,8,9,10,11 
 powierzchnia terenu [ha]:  169,63 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 80% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 10 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 50 m dla budynków, max. 200 dla budowli, 
e)   dachy dowolne; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 
b)   minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 5000 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 100 m, 
d)   kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala się; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  w strefach ograniczeń od linii elektroenergetycznych 110 kV dopuszcza się  
     lokalizowanie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi pod warunkiem spełnienia  
      wymogów wynikających z przepisów z zakresu ochrony środowiska, 
b)  wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
     z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia - stosuje się przepisy 
      prawa wodnego; 

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: 

a)    teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów kolejowych – stosuje się  
      przepisy z zakresu transportu kolejowego, w tym dotyczące minimalnych odległości   

dla zabudowy i zagospodarowania terenu od linii kolejowej oraz od obszaru 
kolejowego,  

b)    przez teren przebiega linia energetyczna 110 kV wraz ze strefą ograniczeń  
       oznaczona na rysunku planu - stosuje się przepisyz zakresu ochrony środowiska  

oraz przepisy techniczno- budowlane, 
c)    część terenu znajduje się w  strefie ograniczeń od gazociągu wc DN 500  
       oznaczonego na rysunku planu g 500 – obowiązują ustalenia  
        wg § 4 ust. 5 pkt  2  lit. b, 
d)    przez teren przebiega rurociąg amoniaku wraz ze strefą ochronną 500 m–  
        obowiązują przepisy z zakresu ochrony środowiska,  
e)     na terenie znajduje się obiekt szczególnie ważny dla bezpieczeństwa i obronności  
       państwa (podziemny schron pod obiektem  o nr 484 oznaczony na rysunku planu) – 
       stosuje się  przepisy z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa, 
f)     należy zapewnić ze źródeł zastępczych ciągłość dostaw wody pitnej dla ludności  
       oraz wody dla potrzeb urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń, a także do celów  

przeciwpożarowych na wypadek awarii sieci wodociągowej - stosuje się  przepisy z 
zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa;        

8 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy lokalnej 9-04 KDL i od dróg wewnętrznych 9-11 KDW,  
       9-12 KDW, 9-08 KDW przez 9-07 KDW dopuszcza się od ulicy zbiorczej 9-01 KDZ, 
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  §4 ust. 6  pkt 2; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

       obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2. 
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7. Karta terenu 9-ZCH 07 P 
Symbol terenu: 9-ZCH 07 P Nr załącznika 

3,6 
 powierzchnia terenu [ha]:  18,22 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 80% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 10 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 50 m dla budynków, max. 200 dla budowli, 
e)   dachy dowolne; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 
b)   minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala się; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia- stosuje się przepisy 
      prawa wodnego;                                                            

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: 

a)    teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów kolejowych – stosuje się 
       przepisy z zakresu transportu kolejowego, w tym dotyczące minimalnych odległości    

dla zabudowy i zagospodarowania terenu od linii kolejowej oraz od obszaru 
kolejowego,  

b)    część terenu znajduje się w  strefie ochronnej 500 m rurociągu amoniaku–  
       obowiązują przepisy z zakresu ochrony środowiska, 
c)    należy zapewnić ze źródeł zastępczych ciągłość dostaw wody pitnej dla ludności  
       oraz wody dla potrzeb urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń, a także do celów  
       przeciwpożarowych na wypadek awarii sieci wodociągowej - stosuje się  przepisy z 

zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa;            

8 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy zbiorczej 9-03 KDZ, od drogi wewnętrznej 9-13 KDW, 
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  §4 ust. 6   pkt 2; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

       obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

 
8. Karta terenu 9-ZCH 08 P 

Symbol terenu: 9-ZCH 08 P Nr załącznika 

6,9 
 powierzchnia terenu [ha]:  10,63 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 80% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 10 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 50 m dla budynków, max. 200 dla budowli, 
e)   dachy dowolne; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 
b)   minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala się; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia- stosuje się przepisy 
      prawa wodnego;                                                            

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: 

a)    teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów kolejowych – stosuje się  
       przepisy z zakresu transportu kolejowego, w tym dotyczące minimalnych odległości 

dla zabudowy i zagospodarowania terenu od linii kolejowej oraz od obszaru 
kolejowego, 

b)    na terenie znajduje się obiekt szczególnie ważny dla bezpieczeństwa i obronności  
       państwa (nadziemny schron o nr 0-366 oznaczony na rysunku planu, obecnie  
       nie używany) – stosuje się  przepisy z zakresu bezpieczeństwa i obronności 

państwa , 
c)    przez teren przebiega rurociąg amoniaku wraz ze strefą ochronną 500 m–  
       stosuje się przepisy ochrony środowiska, 
d)    należy zapewnić ze źródeł zastępczych ciągłość dostaw wody pitnej dla ludności  
       oraz wody dla potrzeb urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń, a także do celów  
       przeciwpożarowych na wypadek awarii sieci wodociągowej - stosuje się  przepisy z 

zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa;                             

8 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy zbiorczej 9-03 KDZ,  
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  §4 ust. 6  pkt 2; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2. 
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9. Karta terenu 9-ZCH 09 PU 
Symbol terenu: 9-ZCH 09 PU Nr załącznika 

2 
 powierzchnia terenu [ha]:  5,49 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny obiektów produkcyjno-usługowych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 80% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 10 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 50 m dla budynków, max. 200 dla budowli, 
e)   dachy dowolne; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 
b)   minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala się; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia- stosuje się przepisy 
      prawa wodnego; 

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: 

a)    część terenu znajduje się w  strefie ochronnej 500 m rurociągu amoniaku–  
       stosuje się przepisy ochrony środowiska,    
b)    należy zapewnić ze źródeł zastępczych ciągłość dostaw wody pitnej dla ludności  
       oraz wody dla potrzeb urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń, a także do celów  
       przeciwpożarowych na wypadek awarii sieci wodociągowej - stosuje się  przepisy z 

zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa; 

8 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od dróg wewnętrznych 9-07 KDW, 9-08 KDW,  
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  §4 ust. 6  pkt 2; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

       obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2. 
 

 
10. Karta terenu 9-ZCH 10 PU 

Symbol terenu: 9-ZCH 10 PU Nr załącznika 

7 
 powierzchnia terenu [ha]:  26,23 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny obiektów produkcyjno-usługowych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 80% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 10 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 50 m dla budynków, max. 200 dla budowli, 
e)   dachy dowolne; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 
b)   minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala się; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia- stosuje się przepisy  

prawa wodnego;                                                            
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: 

       należy zapewnić ze źródeł zastępczych ciągłość dostaw wody pitnej dla ludności  
       oraz wody dla potrzeb urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń, a także do celów  
       przeciwpożarowych na wypadek awarii sieci wodociągowej - stosuje się  przepisy z 

zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa;       

8 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy znajdującej się poza granicami planu, sąsiadującej od zachodu ul.  
       Piotra i Pawła, od drogi wewnętrznej 9-11 KDW,  
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  §4 ust. 6  pkt 2; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

       obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2. 
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11. Karta terenu 9-ZCH 11 PU 
Symbol terenu: 9-ZCH 11 PU Nr załącznika 

10 
 powierzchnia terenu [ha]:  14,85 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny obiektów produkcyjno-usługowych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 80% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 10 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 50 m dla budynków, max. 200 dla budowli, 
e)   dachy dowolne;  

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 
b)   minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala się; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia - stosuje się przepisy   

prawa wodnego;                                                            
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: 

a)    teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów kolejowych – stosuje się 
       przepisy z zakresu transportu kolejowego, w tym dotyczące minimalnych odległości 

dla zabudowy i zagospodarowania terenu od linii kolejowej oraz od obszaru 
kolejowego,  

b)    należy zapewnić ze źródeł zastępczych ciągłość dostaw wody pitnej dla ludności  
       oraz wody dla potrzeb urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń, a także do celów  
       przeciwpożarowych na wypadek awarii sieci wodociągowej - stosuje się  przepisy z 

zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa;                

8 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)   dojazd od ulicy znajdującej się poza granicami planu, sąsiadującej od zachodu 
ul. Piotra i Pawła, od drogi wewnętrznej 9-11 KDW,  

b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  §4 ust. 6  pkt 2; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2. 
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12. Karta terenu 9-ZCH 12 PU 
Symbol terenu: 9-ZCH 12 PU Nr załącznika 

10 
 powierzchnia terenu [ha]:  13,54 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny obiektów produkcyjno-usługowych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 80% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 10 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 50 m dla budynków, max. 200 dla budowli, 
e)   dachy dowolne; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 
b)   minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2. 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala się; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia- stosuje się przepisy 

prawa wodnego;                                                            
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: 

a)    teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów kolejowych – stosuje się  
       przepisy z zakresu transportu kolejowego, w tym dotyczące minimalnych odległości 

dla zabudowy i zagospodarowania terenu od linii kolejowej oraz od obszaru 
kolejowego, 

b)    należy zapewnić ze źródeł zastępczych ciągłość dostaw wody pitnej dla ludności  
       oraz wody dla potrzeb urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń, a także do celów  
       przeciwpożarowych na wypadek awarii sieci wodociągowej - stosuje się  przepisy z 

zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa; 

8 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od drogi wewnętrznej 9-11 KDW,  
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  §4 ust. 6  pkt 2; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

       obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2. 
 

 
13. Karta terenu 9-ZCH 13 PU 

Symbol terenu: 9-ZCH 13 PU Nr załącznika 

11 
 powierzchnia terenu [ha]:  2,86 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny obiektów produkcyjno-usługowych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 80% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 10 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 50 m dla budynków, max. 200 dla budowli, 
e)    dachy dowolne; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 
b)   minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala się; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia- stosuje się przepisy 

prawa wodnego; 
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: 

      należy zapewnić ze źródeł zastępczych ciągłość dostaw wody pitnej dla ludności  
       oraz wody dla potrzeb urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń, a także do celów  
       przeciwpożarowych na wypadek awarii sieci wodociągowej- stosuje się  przepisy z 

zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa; 

8 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    Dojazd przez teren 9-ZCH 06 P, dopuszcza się od ulicy zbiorczej 9-01 KDZ,  
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  §4 ust. 6  pkt 2; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

       obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2. 
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14. Karta terenu 9-ZCH 14 PU 

Symbol terenu: 9-ZCH 14 PU Nr załącznika 

12 
 powierzchnia terenu [ha]:  7,47 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny obiektów produkcyjno-usługowych. 

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. 20 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 50 m, 
e)   dachy dowolne; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 
b)   minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala się; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia- stosuje się przepisy 

prawa wodnego 
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: 

a)    przez teren przebiega gazociąg wc DN 500 oznaczony na rysunku planu g 500  
        wraz ze strefą ograniczeń – obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 5 pkt  2  lit. b, 
b)    teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów kolejowych – stosuje się 
       przepisy z zakresu transportu kolejowego, w tym dotyczące minimalnych odległości  

dla zabudowy i zagospodarowania terenu od linii kolejowej oraz od obszaru 
kolejowego,  

c)    część terenu znajduje się w  strefie ochronnej 500 m rurociągu amoniaku–  
       stosuje siuę przepisy z zakresu ochrony środowiska, 
d)    należy zapewnić ze źródeł zastępczych ciągłość dostaw wody pitnej dla ludności  
       oraz wody dla potrzeb urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń, a także do celów  
       przeciwpożarowych na wypadek awarii sieci wodociągowej - stosuje się  przepisy z  

zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa; 

8 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy zbiorczej 9-01 KDZ i od drogi wewnętrznej 9-12 KDW,  
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  §4 ust. 6  pkt 2; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

15. Karta terenu 9-ZCH 15 PU 
Symbol terenu: 9-ZCH 15 PU Nr załącznika 

1 
 powierzchnia terenu [ha]:  13,75 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny obiektów produkcyjno-usługowych. 

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. 50 m dla budynków, max. 200 dla budowli, 
e)   dachy dowolne; 
 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 
b)   minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala się; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)   na terenach podmokłych należy dążyć do zachowania istniejących stosunków  
       wodnych, nie dotyczy melioracji, 
b)   wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia - stosuje się przepisy 

prawa wodnego; 
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: 

       należy zapewnić ze źródeł zastępczych ciągłość dostaw wody pitnej dla ludności  
       oraz wody dla potrzeb urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń, a także do celów  

 przeciwpożarowych na wypadek awarii sieci wodociągowe - stosuje się  przepisy z  
zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa; 

8 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy lokalnej 9-04 KDL, 
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  §4 ust. 6  pkt 2; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2. 
 

 
16. Karta terenu 9-ZCH 16 PU 

Symbol terenu: 9-ZCH 16 PU Nr załącznika 

2 
 powierzchnia terenu [ha]:  5,27 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny obiektów produkcyjno-usługowych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 80% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 10 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 50 m dla budynków, max. 200 dla budowli, 
e)   dachy dowolne; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 
b)   minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala się; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia- stosuje się przepisy 

prawa wodnego; 
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: 

       należy zapewnić ze źródeł zastępczych ciągłość dostaw wody pitnej dla ludności  
       oraz wody dla potrzeb urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń, a także do celów  
       przeciwpożarowych na wypadek awarii sieci wodociągowej- stosuje się  przepisy z 

zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa; 

8 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy lokalnej 9-04 KDL i od dróg wewnętrznych 9-07 KDW, 9-10 KDW, 
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  §4 ust. 6  pkt 2; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

       obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2. 
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17. Karta terenu 9-ZCH 17 PU 
Symbol terenu: 9-ZCH 17 PU Nr załącznika 

2 
 powierzchnia terenu [ha]:  3,17 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny obiektów produkcyjno-usługowych. 

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. 50 m dla budynków, max. 200 dla budowli, 
e)    dachy dowolne; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 
b)   minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala się; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia- stosuje się przepisy 

prawa wodnego; 
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: 

       należy zapewnić ze źródeł zastępczych ciągłość dostaw wody pitnej dla ludności  
       oraz wody dla potrzeb urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń, a także do celów  
       przeciwpożarowych na wypadek awarii sieci wodociągowej - stosuje się  przepisy z 

zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa; 

8 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy lokalnej 9-04 KDL, od drogi wewnętrznej 9-07 KDW, 
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  §4 ust. 6  pkt 2; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

       obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2. 
 

 
18. Karta terenu 9-ZCH 18 PU 

Symbol terenu: 9-ZCH 18 PU Nr załącznika 

3 
 powierzchnia terenu [ha]:  5,74 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny obiektów produkcyjno-usługowych. 

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. 50 m dla budynków, max. 200 dla budowli, 
e)   dachy dowolne; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 
b)   minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala się; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)   na terenach podmokłych należy dążyć do zachowania istniejących stosunków  
       wodnych, nie dotyczy melioracji, 
b)   wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia- stosuje się przepisy 

prawa wodnego; 
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: 

       należy zapewnić ze źródeł zastępczych ciągłość dostaw wody pitnej dla ludności  
       oraz wody dla potrzeb urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń, a także do celów  
       przeciwpożarowych na wypadek awarii sieci wodociągowej- stosuje się  przepisy z 

zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa; 

8 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy dojazdowej 9-06 KDD, od drogi wewnętrznej 9-13 KDW,  
       dopuszcza się od ulicy zbiorczej9-03 KDZ, 
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  §4 ust. 6  pkt 2; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2. 
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19. Karta terenu 9-ZCH 19 PU 
Symbol terenu: 9-ZCH 19 PU Nr załącznika 

11 
 powierzchnia terenu [ha]:  1,20 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny obiektów produkcyjno-usługowych. 

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. 20 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 50 m, 
e)   dachy dowolne; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4 
b)   minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala się; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia- stosuje się przepisy 
prawa wodnego; 

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: 

a)    część terenu teren znajduje się w strefie ograniczeń od gazociągu wc DN 500  
       oznaczonej na rysunku planu– obowiązują ustalenia 
       wg § 4 ust. 5 pkt  2  lit. b,       
b)    należy zapewnić ze źródeł zastępczych ciągłość dostaw wody pitnej dla ludności  
       oraz wody dla potrzeb urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń, a także do celów  
       przeciwpożarowych na wypadek awarii sieci wodociągowej - stosuje się  przepisy z 

zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa; 

8 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od drogi wewnętrznej 9-12 KDW oraz ulicy zbiorczej 9-01 KDZ,  
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  §4 ust. 6  pkt 2; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

       obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2. 
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20. Karta terenu 9-ZCH 20 PU 
Symbol terenu: 9-ZCH 20 PU Nr załącznika 

2,6 
 powierzchnia terenu [ha]:  18,43 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny obiektów produkcyjno-usługowych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 80% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 10 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 50 m dla budynków, max. 200 dla budowli, 
e)   dachy dowolne; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 
b)   minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala się; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)   na terenach podmokłych należy dążyć do zachowania istniejących stosunków  
       wodnych, nie dotyczy melioracji, 
b)   wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia- stosuje się przepisy 

prawa wodnego; 
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: 

a)    część terenu znajduje się w  strefie ochronnej 500 m rurociągu amoniaku–  
        stosuje się przepisy z zakresu ochrony środowiska,  
b)    należy zapewnić ze źródeł zastępczych ciągłość dostaw wody pitnej dla ludności  
       oraz wody dla potrzeb urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń, a także do celów  
       przeciwpożarowych na wypadek awarii sieci wodociągowej - stosuje się  przepisy z 

zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa; 

8 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy lokalnej 9-04 KDL, od dróg wewnętrznych 9-08 KDW, 9-09 KDW,  
       9-10 KDW przez 9-07 KDW,  
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  §4 ust. 6  pkt 2; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

       obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2. 
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21. Karta terenu 9-ZCH 21 PU 
Symbol terenu: 9-ZCH 21 PU Nr załącznika 

4,5 
 powierzchnia terenu [ha]:  29,45 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny obiektów produkcyjno-usługowych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b)   wielkość powierzchni zabudowy– max. 80% powierzchni działki, 
c)   powierzchnia biologicznie czynna – min. 10 % powierzchni działki, 
d)   wysokość zabudowy – max. 50 m dla budynków, max. 200 dla budowli, 
e)   dachy dowolne; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 
b)   minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala się; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)  w strefach ograniczeń od linii elektroenergetycznych 110 kV dopuszcza się  
     lokalizowanie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi pod warunkiem spełnienia  
      wymogów wynikających z przepisów z zakresu ochrony środowiska, 
b)   na terenach podmokłych należy dążyć do zachowania istniejących stosunków  
       wodnych, nie dotyczy melioracji, 
c)   wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia - stosuje się przepisy 

prawa wodnego; 
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: 

a)    przez teren przebiegają linie energetyczne 110 kV oznaczone na  
       rysunku planu wraz ze strefami ograniczeń – stosuje się  przepisy z zakresu 

ochrony środowiska oraz przepisy techniczno-budowlane, 
b)    część terenu znajduje się w  strefie ochronnej 500 m rurociągu amoniaku –  
        stosuje się przepisy z  zakresu ochrony środowiska,      
c)    należy zapewnić ze źródeł zastępczych ciągłość dostaw wody pitnej dla ludności  
       oraz wody dla potrzeb urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń, a także do celów  
       przeciwpożarowych na wypadek awarii sieci wodociągowej- stosuje się  przepisy z 

zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa;; 

8 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy lokalnej 9-04 KDL, od dróg wewnętrznych 9-07 KDW, 9-08 KDW,  
       9-11 KDW,  
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  §4 ust. 6  pkt 2; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

       obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2. 
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22. Karta terenu 9-ZCH 22 PU 
Symbol terenu: 9-ZCH 22 PU Nr załącznika 

3 
 powierzchnia terenu [ha]:  1,70 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny obiektów produkcyjno-usługowych. 

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. 50 m dla budynków, max. 200 dla budowli, 
e)   dachy dowolne; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 
b)   minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala się; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)   na terenach podmokłych należy dążyć do zachowania istniejących stosunków  
       wodnych, nie dotyczy melioracji, 
b)   wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  

z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia - stosuje przepisy prawa 
wodnego; 

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: 

       teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów kolejowych – stosuje się 
przepisy z zakresu transportu kolejowego, w tym dotyczące minimalnych odległości 
dla zabudowy i  zagospodarowania terenu od linii kolejowej oraz od obszaru 
kolejowego; 

8 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji: a)    dojazd od ulicy lokalnej 9-05 KDL, od ulicy dojazdowej 9-06 KDD, od drogi  
        wewnętrznej 9-13 KDW, 
b)    wymagania parkingowe - obowiązują warunki zawarte w  §4 ust. 6  pkt 2; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

       obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2. 
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23. Karta terenu 9-ZCH 23 PU 
Symbol terenu: 9-ZCH 23 PU Nr załącznika 

3 
 powierzchnia terenu [ha]:  2,28 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny obiektów produkcyjno-usługowych. 

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. 50 m dla budynków, max. 200 dla budowli, 
e)   dachy dowolne; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 
b)   minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala się; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)   na terenach podmokłych należy dążyć do zachowania istniejących stosunków  
       wodnych, nie dotyczy melioracji, 
b)   wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia - stosuje się 

przepisyprawa wodnego; 
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: 

a)    teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów kolejowych – stosuje się  
        przepisy z zakresu transportu kolejowego, w tym dotyczące minimalnych odległości 

dla zabudowy i zagospodarowania terenu od linii kolejowej oraz od obszaru 
kolejowego, 

b)    należy zapewnić ze źródeł zastępczych ciągłość dostaw wody pitnej dla ludności  
       oraz wody dla potrzeb urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń, a także do celów  
       przeciwpożarowych na wypadek awarii sieci wodociągowej - stosuje się  przepisy z 

zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa; 

8 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:         dojazd od drogi wewnętrznej 9-13 KDW, dopuszcza się od ulicy zbiorczej  
        9-03 KDZ; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2. 
 

 
24. Karta terenu 9-ZCH 24 E 

Symbol terenu: 9-ZCH 24 E Nr załącznika 

2 
 powierzchnia terenu [m2]:  170 

1 )  przeznaczenie terenu: Elektroenergetyka. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nie wyznacza się linii zabudowy, wielkości pokrycia działki zabudową oraz udziału  
      powierzchni biologicznie czynnej, 
b)   wysokość zabudowy – max. 6m; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.4 pkt 1, 3, 4, 
b)    wydzielenie terenu po liniach rozgraniczających; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia - stosuje się przepisy  
prawa wodnego; 

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 obsługi w zakresie komunikacji:      dojazd od ulicy lokalnej 9-04 KDL; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2. 
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25. Karta terenu 9-ZCH 25 E 
Symbol terenu: 9-ZCH 25 E Nr załącznika 

2 
 powierzchnia terenu [m2]:  165 

1 )  przeznaczenie terenu: Elektroenergetyka. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)    nie wyznacza się linii zabudowy, wielkości pokrycia działki zabudową oraz udziału  
       powierzchni biologicznie czynnej, 
b)    wysokość zabudowy – max. 6m; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

       nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.4 pkt 1, 3, 4, 
b)    wydzielenie terenu po liniach rozgraniczających; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia- stosuje się przepisy  

prawa wodnego; 
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 obsługi w zakresie komunikacji:        dojazd od drogi wewnętrznej 9-07 KDW; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

       obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2. 
 

 
26. Karta terenu 9-ZCH 26 E 

Symbol terenu: 9-ZCH 26 E Nr załącznika 

4 
 powierzchnia terenu [m2]:  102 

1 )  przeznaczenie terenu: Elektroenergetyka. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nie wyznacza się linii zabudowy, wielkości pokrycia działki zabudową oraz udziału  
      powierzchni biologicznie czynnej, 
b)    wysokość zabudowy – max. 6m; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.4 pkt 1, 3, 4, 
b)    wydzielenie terenu po liniach rozgraniczających; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia - stosuje się przepisy  

prawa wodnego; 
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 obsługi w zakresie komunikacji:       dojazd od ulicy lokalnej 9-04 KDL; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2. 
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27. Karta terenu 9-ZCH 27 E 
Symbol terenu: 9-ZCH 27 E Nr załącznika 

4 
 powierzchnia terenu [m2]:  100 

1 )  przeznaczenie terenu: Elektroenergetyka. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)    nie wyznacza się linii zabudowy, wielkości pokrycia działki zabudową oraz udziału  
      powierzchni biologicznie czynnej, 
b)    wysokość zabudowy – max. 6m; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.4 pkt 1, 3, 4, 
b)    wydzielenie terenu po liniach rozgraniczających; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia - stosuje się przepisy  

prawa wodnego; 
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 obsługi w zakresie komunikacji:      dojazd od ulicy lokalnej 9-04 KDL; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2. 
 

 
28. Karta terenu 9-ZCH 28 E 

Symbol terenu: 9-ZCH 28 E Nr załącznika 

5 
 powierzchnia terenu [m2]:  353 

1 )  przeznaczenie terenu: Elektroenergetyka. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)    nie wyznacza się linii zabudowy, wielkości pokrycia działki zabudową oraz udziału  
      powierzchni biologicznie czynnej, 
b)    wysokość zabudowy – max. 6m; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.4 pkt 1, 3, 4, 
b)    wydzielenie terenu po liniach rozgraniczających; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia- stosuje się przepisy     

prawa wodnego; 

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 obsługi w zakresie komunikacji:       dojazd od drogi wewnętrznej  9-11 KDW; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2. 
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29. Karta terenu 9-ZCH 29 E 
Symbol terenu: 9-ZCH 29 E Nr załącznika 

7 
 powierzchnia terenu [m2]:  100 

1 )  przeznaczenie terenu: Elektroenergetyka. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)    nie wyznacza się linii zabudowy, wielkości pokrycia działki zabudową oraz udziału  
      powierzchni biologicznie czynnej, 
b)    wysokość zabudowy – max. 6m; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

       nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.4 pkt 1, 3, 4, 
b)    wydzielenie terenu po liniach rozgraniczających; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia - stosuje się przepisy  

prawa wodnego; 
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 obsługi w zakresie komunikacji:        dojazd od ulicy znajdującej się poza granicami planu, sąsiadującej od zachodu  
       ul. Piotra i Pawła; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

       obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2. 
 

 
30. Karta terenu 9-ZCH 30 E 

Symbol terenu: 9-ZCH 30 E Nr załącznika 

7 
 powierzchnia terenu [m2]:  100 

1 )  przeznaczenie terenu: Elektroenergetyka. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)    nie wyznacza się linii zabudowy, wielkości pokrycia działki zabudową oraz udziału  
       powierzchni biologicznie czynnej, 
b)    wysokość zabudowy – max. 6m; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

       nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.4 pkt 1, 3, 4, 
b)    wydzielenie terenu po liniach rozgraniczających; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia - stosuje się przepisy  

prawa wodnego; 
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 obsługi w zakresie komunikacji:        dojazd od ulicy znajdującej się poza granicami planu, sąsiadującej od zachodu  
       ul. Piotra i Pawła; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2. 
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31. Karta terenu 9-ZCH 31 E 
Symbol terenu: 9-ZCH 31 E Nr załącznika 

10 
 powierzchnia terenu [m2]:  100 

1 )  przeznaczenie terenu: Elektroenergetyka. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nie wyznacza się linii zabudowy, wielkości pokrycia działki zabudową oraz udziału  
      powierzchni biologicznie czynnej, 
b)   wysokość zabudowy – max. 6m; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

       nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.4 pkt 1, 3, 4, 
b)    wydzielenie terenu po liniach rozgraniczających; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia - stosuje się przepisy  

prawa wodnego; 
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 obsługi w zakresie komunikacji:        dojazd od ulicy znajdującej się poza granicami planu, sąsiadującej od zachodu  
       ul. Piotra i Pawła; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2. 
 

 
32. Karta terenu 9-ZCH 32 E 

Symbol terenu: 9-ZCH 32 E Nr załącznika 

12 
 powierzchnia terenu [m2]:  100 

1 )  przeznaczenie terenu: Elektroenergetyka. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nie wyznacza się linii zabudowy, wielkości pokrycia działki zabudową oraz udziału  
      powierzchni biologicznie czynnej, 
b)    wysokość zabudowy – max. 6m; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.4 pkt 1, 3, 4, 
b)    wydzielenie terenu po liniach rozgraniczających; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia - stosuje się przepisy  
prawa wodnego; 

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: 

      teren znajduje się w  strefie ochronnej 500 m rurociągu amoniaku - stosuje się  
przepisy  z zakresu ochrony środowiska; 

8 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:       dojazd od ulicy zbiorczej 9-02 KDZ; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2. 
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33. Karta terenu 9-ZCH 33 E 
Symbol terenu: 9-ZCH 33 E Nr załącznika 

4 
 powierzchnia terenu [m2]:  268 

1 )  przeznaczenie terenu: Elektroenergetyka. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nie wyznacza się linii zabudowy, wielkości pokrycia działki zabudową oraz udziału  
      powierzchni biologicznie czynnej, 
b)    wysokość zabudowy – max. 6m; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.4 pkt 1, 3, 4, 
b)    wydzielenie terenu po liniach rozgraniczających; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia- stosuje się przepisy  

prawa wodnego; 
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; 

8 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:      dojazd od drogi wewnętrznej 9-08 KDW przez 9-07 KDW; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2. 
 

 
34. Karta terenu 9-ZCH 34 E 

Symbol terenu: 9-ZCH 34 E Nr załącznika 

2 
 powierzchnia terenu [m2]:  100 

1 )  przeznaczenie terenu: Elektroenergetyka. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nie wyznacza się linii zabudowy, wielkości pokrycia działki zabudową oraz udziału  
      powierzchni biologicznie czynnej, 
b)   wysokość zabudowy – max. 6m; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.4 pkt 1, 3, 4, 
b)    wydzielenie terenu po liniach rozgraniczających; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia- stosuje się przepisy  

prawa wodnego; 
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; 

8 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:      dojazd od drogi wewnętrznej 9-09 KDW przez 9-08 KDW i 9-07 KDW; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2. 
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35. Karta terenu 9-ZCH 35 E 
Symbol terenu: 9-ZCH 35 E Nr załącznika 

3 
 powierzchnia terenu [m2]:  102 

1 )  przeznaczenie terenu: Elektroenergetyka. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nie wyznacza się linii zabudowy, wielkości pokrycia działki zabudową oraz udziału  
      powierzchni biologicznie czynnej, 
b)   wysokość zabudowy – max. 6m; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte §4 ust.4 pkt 1, 3, 4, 
b)    wydzielenie terenu po liniach rozgraniczających; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia - stosuje się przepisy 

prawa wodnego; 
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; 

8 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:      dojazd od ulicy dojazdowej 9-06 KDD; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2. 
 

 
36. Karta terenu 9-ZCH 36 E 

Symbol terenu: 9-ZCH 36 E Nr załącznika 

1 
 powierzchnia terenu [m2]:  99 

1 )  przeznaczenie terenu: Elektroenergetyka. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nie wyznacza się linii zabudowy, wielkości pokrycia działki zabudową oraz udziału  
      powierzchni biologicznie czynnej, 
b)   wysokość zabudowy – max. 6m; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte §4 ust.4 pkt 1, 3, 4, 
b)    wydzielenie terenu po liniach rozgraniczających; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia - stosuje się przepisy  

prawa wodnego; 
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; 

8 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:       dojazd od ulicy lokalnej 9-04 KDL; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2. 
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37. Karta terenu 9-ZCH 37 E 
Symbol terenu: 9-ZCH 37 E Nr załącznika 

3 
 powierzchnia terenu [m2]:  112 

1 )  przeznaczenie terenu: Elektroenergetyka. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)    nie wyznacza się linii zabudowy, wielkości pokrycia działki zabudową oraz udziału  
      powierzchni biologicznie czynnej, 
b)    wysokość zabudowy – max. 6m; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.4 pkt 1, 3, 4, 
b)    wydzielenie terenu po liniach rozgraniczających; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia - stosuje się przepisy  

prawa wodnego; 
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: 

      teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów kolejowych – stosuje się 
przepisy z zakresu transportu kolejowego, w tym dotyczące minimalnych odległości 
dla zabudowy i zagospodarowania terenu od linii kolejowej oraz od obszaru 
kolejowego; 

8 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:        dojazd od drogi wewnętrznej 9-13 KDW;. 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2. 
 

 
38. Karta terenu 9-ZCH 38 E 

Symbol terenu: 9-ZCH 38 E Nr załącznika 

3 
 powierzchnia terenu [m2]:  102 

1 )  przeznaczenie terenu: Elektroenergetyka. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)    nie wyznacza się linii zabudowy, wielkości pokrycia działki zabudową oraz udziału  
      powierzchni biologicznie czynnej, 
b)    wysokość zabudowy – max. 6m; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.4 pkt 1, 3, 4, 
b)    wydzielenie terenu po liniach rozgraniczających; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia - stosuje się przepisy  

prawa wodnego; 
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 obsługi w zakresie komunikacji:       dojazd od ulicy zbiorczej 9-03 KDZ; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2. 
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39. Karta terenu 9-ZCH 39 E 
Symbol terenu: 9-ZCH 39 E Nr załącznika 

2 
 powierzchnia terenu [m2]:  103 

1 )  przeznaczenie terenu: Elektroenergetyka. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)    nie wyznacza się linii zabudowy, wielkości pokrycia działki zabudową oraz udziału  
       powierzchni biologicznie czynnej, 
b)    wysokość zabudowy – max. 6m; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

       nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.4 pkt 1, 3, 4, 
b)    wydzielenie terenu po liniach rozgraniczających; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia - stosuje się przepisy  
prawa wodnego; 

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 obsługi w zakresie komunikacji:       dojazd od ulicy lokalnej 9-04 KDL; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2. 
 

 
40. Karta terenu 9-ZCH 40 E 

Symbol terenu: 9-ZCH 40 E Nr załącznika 

7 
 powierzchnia terenu [ha]:  0,28 

1 )  przeznaczenie terenu: Elektroenergetyka. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)    nie wyznacza się linii zabudowy, wielkości pokrycia działki zabudową oraz udziału  
      powierzchni biologicznie czynnej, 
b)   wysokość zabudowy – max. 50 m dla budynków, max. 200 dla budowli; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.4 pkt 1, 3, 4, 
b)   wydzielenie terenu po liniach rozgraniczających; 
 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia - stosuje się przepisy  

prawa wodnego; 
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: 

       należy zapewnić ze źródeł zastępczych ciągłość dostaw wody pitnej dla ludności  
       oraz wody dla potrzeb urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń, a także do celów  
       przeciwpożarowych na wypadek awarii sieci wodociągowej - stosuje się przepisy   z 

zakresu bezpieczenśtwa i obronności państwa; 

8 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:        dojazd od drogi wewnętrznej 9-011 KDW przez teren 9-ZCH 10 PU lub przez teren  
       9-ZCH 49 KS; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2. 
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41. Karta terenu 9-ZCH 41 O 
Symbol terenu: 9-ZCH 41 O Nr załącznika 

13 
 powierzchnia terenu [ha]:  33,60 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny składowisk odpadów. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)    nie wyznacza się linii zabudowy, wielkości pokrycia działki zabudową oraz udziału  
      powierzchni biologicznie czynnej, 
b)   wysokość zabudowy – max. 50 m dla budynków, max. 200 dla budowli, 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 
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 – nie  
      ustala się; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące 
z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia - stosuje się przepisy  
prawa wodnego; 

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: 

a)    przez teren przebiega gazociąg wc DN 500 oznaczony na rysunku planu g 500  
        wraz ze strefą ograniczeń – obowiązują ustalenia wg § 4 ust. 6 pkt  2, lit. b, 
b)    teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów kolejowych – stosuje się 
        przepisy z zakresu transportu kolejowego, w tym dotyczące minimalnych odległości 

dla zabudowy i zagospodarowania terenu od linii kolejowej oraz od obszaru 
kolejowego;  

8 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:        dojazd od ulicy zbiorczej 9-01 KDZ oraz od istniejącej ulicy znajdującej się poza  
       granicami planu, sąsiadującej z terenem od zachodu; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2, 
b)    wody opadowe po odpowiednim podczyszczeniu do systemu kanalizacji ścieków 

przemysłowych - stosuje się przepisy  prawa wodnego. 

 
42. Karta terenu 9-ZCH 42 O, E 

Symbol terenu: 9-ZCH 42 O,E Nr załącznika 

13 
 powierzchnia terenu [ha]:  2,69 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny składowisk odpadów, teren urządzeń i obiektów energetyki wiatrowej. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)    nie wyznacza się linii zabudowy, wielkości pokrycia działki zabudową oraz udziału  
      powierzchni biologicznie czynnej, 
b)   wysokość zabudowy – max. 50 m dla budynków, max. 200 dla budowli. Wysokość  
       wieży urządzeń energetyki wiatrowej – max. 130 m, 
c)    Odległość między urządzeniami energetyki wiatrowej (siłowniami) - min. 300 m; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 
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 – nie  
      ustala się; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

a)   wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia - stosuje się przepisy 

prawa wodnego; 
b)   dla urządzeń energetyki wiatrowej obowiązuje wykonanie badań geologicznych 
      umożliwiających szczegółowe posadowienie konstrukcji, 
c)   dla urządzeń energetyki wiatrowej wymagane jest oznakowanie przeszkodowe, 
      zgodnie z przepisami odrębnymi;  

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 obsługi w zakresie komunikacji:       dojazd od istniejącej ulicy znajdującej się poza granicami planu, sąsiadującej z 
terenem od zachodu . 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2. 
b)    wody opadowe po odpowiednim podczyszczeniu  do systemu kanalizacji ścieków 

przemysłowych - stosuje się przepisy  prawa wodnego. 
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43. Karta terenu 9-ZCH 43 G 

Symbol terenu: 9-ZCH 43 G Nr załącznika 

11 
 powierzchnia terenu [ha]:  1,14 

1 )  przeznaczenie terenu: Gazownictwo. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nie wyznacza się linii zabudowy, wielkości pokrycia działki zabudową oraz udziału  
       powierzchni biologicznie czynnej, 
b)   wysokość zabudowy – max. 50 m dla budynków, max. 200 dla budowli; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 
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 – nie  
      ustala się; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia - stosuje się przepisy      

prawa wodnego; 
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: 

       przez teren przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia 6,4 MPa DN 500 wraz ze  
       strefą ograniczeń oznaczony na rysunku planu g 500 – obowiązują ustalenia 
      wg § 4 ust. 5 pkt  2, lit. b; 

8 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:        dojazd od drogi wewnętrznej 9-12 KDW;  

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2. 
 

 
44. Karta terenu 9-ZCH 44 ZI 

Symbol terenu: 9-ZCH 44 ZI Nr załącznika 

1 
 powierzchnia terenu [ha]:  2,66 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny zieleni izolacyjnej. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

      nie występują; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 
b)   minimalna powierzchnia wydzielanej działki– 150 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki: minimalna – 12 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – nie  
      ustala się; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

       na terenach podmokłych należy dążyć do zachowania istniejących stosunków  
       wodnych, nie dotyczy melioracji; 

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: 

       część terenu znajduje się w granicach przewidywanego obszaru bezpośredniego  
       zagrożenia powodzią oznaczonego na rysunku planu –stosuje się przepisy prawa 

wodnego; 

8 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:        dojazd od ulicy lokalnej 9-04 KDL; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b. 
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45. Karta terenu 9-ZCH 45 ZI 
Symbol terenu: 9-ZCH 45 ZI Nr załącznika 

1,4 
 powierzchnia terenu [ha]:  23,95 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny zieleni izolacyjnej. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

      nie występują; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 
b)   minimalna powierzchnia wydzielanej działki– 150 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki: minimalna – 12 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – nie  
      ustala się; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

       na terenach podmokłych należy dążyć do zachowania istniejących stosunków  
       wodnych, nie dotyczy melioracji; 

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: 

a)     przez teren przebiega linia energetyczna 110 kV wraz ze strefą ograniczeń  
        oznaczoną na rysunku planu - stosuje się przepisy z zakresu ochrony środowiska   

oraz przepisy techniczno-budowlane, 
b)    część terenu znajduje się w granicach przewidywanego obszaru bezpośredniego  
       zagrożenia powodzią oznaczonego na rysunku planu – stosuje się przepisy prawa 

wodnego; 

8 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:        dojazd od ulicy lokalnej 9-04 KDL; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b. 
 

 
46. Karta terenu 9-ZCH 46 ZI 

Symbol terenu: 9-ZCH 46 ZI Nr załącznika 

3 
 powierzchnia terenu [ha]:  1,06 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny zieleni izolacyjnej. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

      nie występują; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 
b)   minimalna powierzchnia wydzielanej działki– 150 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki: minimalna – 12 m, 
d)   kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – od 00  
      do 900; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

       na terenach podmokłych należy dążyć do zachowania istniejących stosunków  
       wodnych, nie dotyczy melioracji; 

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 obsługi w zakresie komunikacji:     dojazd od ulicy lokalnej 9-05 KDL, od ulicy dojazdowej 9-06 KDD; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

    obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b. 
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47. Karta terenu 9-ZCH 47 WS 
Symbol terenu: 9-ZCH 47 WS Nr załącznika 

1,4 
 powierzchnia terenu [ha]:  3,03 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny wód powierzchniowych sródlądowych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

       nie występują; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

       nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 4; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

       na terenach podmokłych należy dążyć do zachowania istniejących stosunków  
       wodnych, nie dotyczy melioracji; 

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: 

a)     przez teren przebiega linia energetyczna 110 kV wraz ze strefą ograniczeń  
oznaczona na rysunku planu - stosuje się przepisy z zakresu ochrony środowiska   
oraz przepisy techniczno-budowlane, 

b)    część terenu znajduje się w granicach przewidywanego obszaru bezpośredniego  
       zagrożenia powodzią oznaczonego na rysunku planu – stosuje się przepisy  
       prawa wodnego; 

8 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:        dojazd od ulicy lokalnej 9-04 KDL przez teren 9-ZCH 45 ZI; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

       obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b. 
 

 
48. Karta terenu 9-ZCH 48 WS 

Symbol terenu: 9-ZCH 48 WS Nr załącznika 

4 
 powierzchnia terenu [ha]:  5,62 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny wód powierzchniowych sródlądowych. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

      nie występują; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

     obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 4; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      na terenach podmokłych należy dążyć do zachowania istniejących stosunków  
       wodnych, nie dotyczy melioracji; 

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: 

a)     przez teren przebiega linia energetyczna 110 kV wraz ze strefą ograniczeń  
        oznaczona na rysunku planu - stosuje się przepisy z zakresu ochrony środowiska 

oraz przepisy techniczno-budowlane; 
b)    część terenu znajduje się w granicach przewidywanego obszaru bezpośredniego  
       zagrożenia powodzią oznaczonego na rysunku planu - stosuje się przepisy prawa 

wodnego; 

8 )  zasady obsługi w zakresie komunikacji:        dojazd od ulicy lokalnej 9-04 KDL przez teren 9-ZCH 45 ZI; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b.       
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49. Karta terenu 9-ZCH 49 KS 
Symbol terenu: 9-ZCH 49 KS Nr załącznika 

7 
 powierzchnia terenu [ha]:  1,04 

1 )  przeznaczenie terenu: Tereny obsługi komunikacji drogowej. 

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. 15 m, 
e)   dachy dowolne; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 
b)   minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2, 
c)   szerokość frontu wydzielanej działki budowlanej: minimalna – 20 m, 
d)   kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala się; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia - stosuje sie przepisy 

prawa wodnego; 
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 obsługi w zakresie komunikacji:      dojazd od drogi wewnętrznej 9-11 KDW; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2. 
 

 
50. Karta terenu 9-ZCH 50 E 

Symbol terenu: 9-ZCH 50 E Nr załącznika 

7 
 powierzchnia terenu [m2]:  306 

1 )  przeznaczenie terenu: Elektroenergetyka. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)    nie wyznacza się linii zabudowy, wielkości pokrycia działki zabudową oraz udziału  
      powierzchni biologicznie czynnej, 
b)    wysokość zabudowy – max. 6m; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.4 pkt 1, 3, 4, 
b)    wydzielenie terenu po liniach rozgraniczających; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia - stosuje się przepisy 
prawa wodnego; 

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 obsługi w zakresie komunikacji:       dojazd przez teren 9-ZCH 10 PU od drogi wewnętrznej 9-11 KDW; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2. 
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51. Karta terenu 9-ZCH 51 E 
Symbol terenu: 9-ZCH 51 E Nr załącznika 

11 
 powierzchnia terenu [m2]:  541 

1 )  przeznaczenie terenu: Elektroenergetyka. 

2 )  zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a)   nie wyznacza się linii zabudowy, wielkości pokrycia działki zabudową oraz udziału  
      powierzchni biologicznie czynnej, 
b)    wysokość zabudowy – max. 6m; 

3 )  zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

       nie występują; 

4 )  zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.4 pkt 1, 3, 4, 
b)    wydzielenie terenu po liniach rozgraniczających; 

5 )  zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia - stosuje się przepisy 

prawa wodnego; 
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 obsługi w zakresie komunikacji:      dojazd przez teren 9-ZCH 13 PU; 

9 )  zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 

     obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1 lit. b., pkt 2. 
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52. Karta terenu 9-01 KDZ 
Symbol terenu: 9-01 KDZ Nr załącznika 

10,11,12 
 powierzchnia terenu [ha]:  5,52 

1) przeznaczenie terenu: Ulica klasy zbiorczej.  Projektowana kategoria drogi: gminna. 
      nie wyznacza się linii zabudowy, wielkości pokrycia działki zabudową oraz udziału  
      powierzchni biologicznie czynnej; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

       nie występują;   

3) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

       teren należy do przestrzeni publicznych: należy przewidzieć obiekty małej  
       architektury, urządzenie zieleni oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych; 

4) zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)    obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 3, 4,   
b)    obowiązuje zakaz podziału terenów ciągów komunikacyjnych w liniach   
        rozgraniczających, 
c)     wydzielenie terenu po liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia - stosuje się przepisy 

prawa wodnego 

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: 

a)    teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów kolejowych – stosuje się 
        przepisy z zakresu transportu kolejowego, w tym dotyczące minimalnych odległości 

dla zabudowy i zagospodarowania terenu od linii kolejowej oraz od obszaru 
kolejowego, 

b)    przez teren przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia 6,4 MPa DN 500 wraz ze  
       strefą ograniczeń oznaczony na rysunku planu g 500 – obowiązują ustalenia  
       wg § 4 ust. 5 pkt  2, lit. b, 
c)    przez teren przebiega rurociąg amoniaku wraz ze strefą ochronną 500 m –  
       stosuje się przepisy z zakresu ochrony środowiska; 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji 

a)   jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o szer. min. 2 

       m, ścieżka rowerowa dwukierunkowa o szer. min. 2,5 m, 
b)    szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu,  
       od 26 m do 29 m, 
c)    istniejące skrzyżowanie dwupoziomowe (wiadukt) z linią kolejową ,  
d)    na wiaduktach dopuszcza się miejscowe zwężenia ścieżki rowerowej i chodników, 
e)    obowiązuje zakaz urządzania miejsc postojowych, 
f)     w terenach komunikacji dopuszcza się skrzyżowania dróg publicznych z  
       rurociągami przesyłowymi surowców i produktów pod warunkiem zastosowania  
       technologii zapewniającej bezpieczeństwo użytkownikom dróg; 

9) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1, 
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 150 – 1200, kanalizacji sanitarnej  
      Ø 200-450, kanalizacji deszczowej  Ø 200 – 800, gazowa średniego  
      ciśnienia,  linie energetyczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz  
      kanalizacja telekomunikacyjna; 
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53. Karta terenu 9-02 KDZ 
Symbol terenu: 9-02 KDZ Nr załącznika 

12 
 powierzchnia terenu [ha]:  0,49 

1) przeznaczenie terenu: Ulica klasy zbiorczej.  Projektowana kategoria drogi: gminna. 
      nie wyznacza się linii zabudowy, wielkości pokrycia działki zabudową oraz udziału  
      powierzchni biologicznie czynnej, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują;   

3) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

       teren należy do przestrzeni publicznych: należy przewidzieć obiekty małej  
       architektury, urządzenie zieleni oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych; 

4) zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)    obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 3, 4,   
b)     wydzielenie terenu po liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu, 
c)    obowiązuje zakaz podziału terenów ciągów komunikacyjnych w liniach              
        rozgraniczających; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia - stosuje sie przepisy 

prawa wodnego; 

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: 

a)    teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów kolejowych – stosuje się  
        przepisy z zakresu transportu kolejowego, w tym dotyczące minimalnych odległości 

dla zabudowy i zagospodarowania terenu od linii kolejowej oraz od obszaru 
kolejowego, 

b)     teren znajduje się w  strefie ochronnej 500 m rurociągu amoniaku–  
        stosuje się przepisy z zakresu ochrony środowiska; 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji 

a)   jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o szer. min. 2m, 

       ścieżka rowerowa dwukierunkowa o szer. min. 2,5 m, 
b)    szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu,  
      od 26 m do 28 m,  
c)    na wiaduktach dopuszcza się miejscowe zwężenia ścieżki rowerowej i chodników. 
d)    obowiązuje zakaz urządzania miejsc postojowych, 
e)    w terenach komunikacji dopuszcza się skrzyżowania dróg publicznych z  
       rurociągami przesyłowymi surowców i produktów pod warunkiem zastosowania  
       technologii zapewniającej bezpieczeństwo użytkownikom dróg; 

9) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1.  
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 150 – 1200, kanalizacji sanitarnej  
      Ø 200-450, kanalizacji deszczowej  Ø 200 – 800, gazowa średniego  
      ciśnienia,  linie energetyczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz  
      kanalizacja telekomunikacyjna; 
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54. Karta terenu 9-03 KDZ 

Symbol terenu: 9-03 KDZ Nr załącznika 

3,6,9,12 
 powierzchnia terenu [ha]:  0,78 

1) przeznaczenie terenu: Ulica klasy zbiorczej. Istniejąca droga wojewódzka. (Teren pod poszerzenie pasa 
drogowego istniejącej ulicy, znajdującej się poza obszarem planu). 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują;   

3) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

       teren należy do przestrzeni publicznych: należy przewidzieć obiekty małej  
       architektury, urządzenie zieleni oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych; 

4) zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)    obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 3, 4,   
b)    obowiązuje zakaz podziału terenów ciągów komunikacyjnych w liniach              
        rozgraniczających; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia - stosuje się przepisy 

prawa wodnego; 

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: 

        przez teren przebiega rurociąg amoniaku wraz ze strefą ochronną 500 m -  
        stosuje się przepisy z zakresu ochrony środowiska; 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji 

b)     Proponowany program ulicy Jasienickiej: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki  

        przynajmniej jednostronne o szer. min. 2  m, ścieżka rowerowa dwukierunkowa  

        o szer. min. 2,5 m, szerokość ulicy w liniach rozgraniczających: 22,5 m, 
b)    Szerokość terenu znajdującego się w granicach obszaru objętego planem: według  
        rysunku planu: od 1 m do 6 m, 
c)    obowiązuje zakaz urządzania miejsc postojowych, 
d)    w terenach komunikacji dopuszcza się skrzyżowania dróg publicznych z  
       rurociągami przesyłowymi surowców i produktów pod warunkiem zastosowania  
       technologii zapewniającej bezpieczeństwo użytkownikom dróg; 

9) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1, 
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 150 – 1200, kanalizacji sanitarnej  
      Ø 200-800, kanalizacji deszczowej  Ø 200 – 800, gazowa średniego  
      ciśnienia,  linie energetyczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz  
      kanalizacja telekomunikacyjna; 
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55. Karta terenu 9-04 KDL 

Symbol terenu: 9-04 KDL  Nr załącznika 

2,3,4,5 
 powierzchnia terenu [ha]:  6,43 

1) przeznaczenie terenu: Ulica klasy lokalnej. Projektowana kategoria drogi: gminna. 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują;   

3) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

       teren należy do przestrzeni publicznych: należy przewidzieć obiekty małej  
       architektury, urządzenie zieleni oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych; 

4) zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)    obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 3, 4,  
b)     wydzielenie terenu po liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu,  
c)    obowiązuje zakaz podziału terenów ciągów komunikacyjnych w liniach              
        rozgraniczających; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia - stosuje się przepisy 
prawa wodnego 

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: 

        przez teren przebiega linia energetyczna 110 kV wraz ze strefą ograniczeń  
        oznaczoną na rysunku planu - stosuje się przepisy z zakresu ochrony środowiska 

oraz przepisy techniczno -budowlane; 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji 

a)   jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o szer. min. 2 

       m, ścieżka rowerowa dwukierunkowa o szer. min. 2,5 m, 
b)    szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu,  
       od 24 m do 34 m, 
c)    Istniejące skrzyżowanie (przejazd) z bocznicą kolejową. 
d)    obowiązuje zakaz urządzania miejsc postojowych, 
e)    w terenach komunikacji dopuszcza się skrzyżowania dróg publicznych z  
       rurociągami przesyłowymi surowców i produktów pod warunkiem zastosowania  
       technologii zapewniającej bezpieczeństwo użytkownikom dróg; 

9) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1, 
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 110–315, kanalizacji sanitarnej  
      Ø 150-400, kanalizacji deszczowej  Ø 200–1000, gazowa średniego  
      ciśnienia,  linie energetyczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz  
      kanalizacja telekomunikacyjna; 
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56. Karta terenu 9-05 KDL 

Symbol terenu: 9-05 KDL  Nr załącznika 

3 
 Powierzchnia terenu [ha]:  0,35 

1) przeznaczenie terenu: Ulica klasy lokalnej. Projektowana kategoria drogi: gminna. 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują;   

3) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

       teren należy do przestrzeni publicznych: należy przewidzieć obiekty małej  
       architektury, urządzenie zieleni oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych; 

4) zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)    obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 3, 4,   
b)     wydzielenie terenu po liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu, 
c)    obowiązuje zakaz podziału terenów ciągów komunikacyjnych w liniach              
        rozgraniczających; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia - stosuje się przepisy 

prawa wodnego; 

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 

a)   jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o szer. min. 2 

       m, ścieżka rowerowa dwukierunkowa o szer. min. 2,5 m, 
b)    szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu,  
       od 12 m do 23 m, w węźle do 35 m, 
c)   obowiązuje zakaz urządzania miejsc postojowych, 
d)   w terenach komunikacji dopuszcza się skrzyżowania dróg publicznych z  
       rurociągami przesyłowymi surowców i produktów pod warunkiem zastosowania  
       technologii zapewniającej bezpieczeństwo użytkownikom dróg; 

9) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1, 
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 110–315, kanalizacji sanitarnej  
      Ø 150-400, kanalizacji deszczowej  Ø 200–600, gazowa średniego  
      ciśnienia,  linie energetyczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz  
      kanalizacja telekomunikacyjna; 
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57. Karta terenu 9-06 KDD 
Symbol terenu: 9-06 KDD Nr załącznika 

3 
 powierzchnia terenu [ha]:  0,20 

1) przeznaczenie terenu: Ulica klasy dojazdowej. Projektowana kategoria drogi: gminna.     

2) zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują;   

3) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

       teren należy do przestrzeni publicznych: należy przewidzieć obiekty małej  
       architektury, urządzenie zieleni oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych; 

4) zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

a)    obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 3, 4,  
b)     wydzielenie terenu po liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu,  
c)    obowiązuje zakaz podziału terenów ciągów komunikacyjnych w liniach              
        rozgraniczających; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia - stosuje się przepisy 

prawa wodnego; 

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 

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, w węźle do 30 m, 
c)   obowiązuje zakaz urządzania miejsc postojowych, 
d)   w terenach komunikacji dopuszcza się skrzyżowania dróg publicznych z  
       rurociągami przesyłowymi surowców i produktów pod warunkiem zastosowania  
       technologii zapewniającej bezpieczeństwo użytkownikom dróg;  

9) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1, 
b)   przewidywane parametry sieci: wodociągowa Ø 110–315, kanalizacji sanitarnej  
      Ø 150-400, kanalizacji deszczowej  Ø 200–600, gazowa średniego  
      ciśnienia,  linie energetyczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz  
      kanalizacja telekomunikacyjna; 

 
58. Karta terenu 9-07 KDW 

Symbol terenu: 9-07 KDW Nr załącznika 

2 
 powierzchnia terenu [ha]:  1,02 

1) przeznaczenie terenu: Droga wewnętrzna.     

2) zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują;   

3) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

      nie występują;   

4) zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 3, 4; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia - stosuje się przepisy 

prawa wodnego; 

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 

a)   jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o szer. min. 2m, 

b)    szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu,  
      od 16 m do 44 m, 
c)    dopuszcza się skrzyżowania z bocznicami kolejowymi; 

9) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1.   
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59. Karta terenu 9-08 KDW  

Symbol terenu: 9-08 KDW Nr załącznika 

2 
 powierzchnia terenu [ha]:  1,44 

1) przeznaczenie terenu: Droga wewnętrzna. 
 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują;   

3) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

      nie występują;   

4) zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 3, 4; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia - stosuje się przepisy 

prawa wodnego; 

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: 

        część terenu znajduje się w  strefie ochronnej 500 m rurociągu amoniaku–  
        stosuje się przepisy z zakresu ochrony środowiska;    

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji 

a)   jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o szer. min. 2 m, 

b)    szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu,  
      od 15 m do 24 m, 
c)    dopuszcza się skrzyżowania z bocznicami kolejowymi; 

9) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej 

a)   obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1.   
 

 
60. Karta terenu 9-09 KDW 

Symbol terenu: 9-09 KDW Nr załącznika 

2 
 powierzchnia terenu [ha]:  0,18 

1) przeznaczenie terenu: Droga wewnętrzna. 
 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują;   

3) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

      nie występują;   

4) zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 3, 4; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia - stosuje się przepisy 

prawa wodnego; 

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 

a)   jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o szer. min. 2 m, 

b)    szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu,  
       od 14 do 18 m, w węźle do 28 m, 
c)    dopuszcza się skrzyżowania z bocznicami kolejowymi; 

9) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1.   
 

 



 48 

61. Karta terenu 9-10 KDW  

Symbol terenu: 9-10 KDW Nr załącznika 

2 
 powierzchnia terenu [ha]:  0,83 

1) przeznaczenie terenu: Droga wewnętrzna. 
 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

       nie występują;   

3) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

       nie występują;   

4) zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 3, 4; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia - stosuje się przepisy 

prawa wodnego; 

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 

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 do 15 m, w węźle do 48 m, 
c)    dopuszcza się skrzyżowania z bocznicami kolejowymi; 

9) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1.   
 

 
62. Karta terenu 9-11 KDW 

Symbol terenu: 9-11 KDW Nr załącznika 

7,10 
 powierzchnia terenu [ha]:  4,11 

1) przeznaczenie terenu: Droga wewnętrzna. 
 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują;   

3) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

       nie występują;   

4) zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 3, 4; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia - stosuje się przepisy 

prawa wodnego; 

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 

a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o szer. min. 2 m, 

b)    szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu,  
      od 24 do 31 m, 
c)   dopuszcza się skrzyżowania z bocznicami kolejowymi; 

9) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1.   
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63. Karta terenu 9-12 KDW  

Symbol terenu: 9-12 KDW Nr załącznika 

11 
 powierzchnia terenu [ha]:  0,74 

1) przeznaczenie terenu: Droga wewnętrzna. 
 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują;   

3) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

       nie występują;   

4) zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 3, 4; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia - stosuje się przepisy 

prawa wodnego; 

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: 

       przez teren przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia 6,4 MPa DN 500 wraz ze  
       strefą ograniczeń oznaczony na rysunku planu g 500 – obowiązują ustalenia  
       wg § 4 ust. 5 pkt  2, lit. b; 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji 

a)    jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki przynajmniej jednostronne o szer. min. 2 m, 

b)    szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu,  
      od 40 do 44 m, 
c)   dopuszcza się skrzyżowania z bocznicami kolejowymi; 

9) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1.   
 

 
64. Karta terenu 9-13 KDW 

Symbol terenu: 9-13 KDW Nr załącznika 

3 
 powierzchnia terenu [ha]:  0,90 

1) przeznaczenie terenu: Droga wewnętrzna. 
 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują;   

3) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

       nie występują;   

4) zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 3, 4; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia - stosuje się przepisy 

prawa wodnego; 

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: 

       teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów kolejowych – stosuje się 
       przepisy z zakresu transportu kolejowego, w tym dotyczące minimalnych odległości 

dla zabudowy i zagospodarowania terenu od linii kolejowej oraz od obszaru 
kolejowego; 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji 

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, w węźle do 29 m, 
c)   dopuszcza się skrzyżowania z bocznicami kolejowymi; 

9) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1.   
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65. Karta terenu 9-14 KK  

Symbol terenu: 9-14 KK  Nr załącznika 

12 
 powierzchnia terenu [ha]:  0,36 

1) przeznaczenie terenu: Tereny kolejowe. 
 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują;   

3) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

       nie występują;   

4) zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 4; 
 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia - stosuje się przepisy 

prawa wodnego; 

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: 

a)     minimalne odległości dla zabudowy i zagospodarowania terenu od linii kolejowej       
        oraz od obszaru kolejowego regulują przepisy z zakresu transportu kolejowego, 
b)     teren znajduje się w  strefie ochronnej 500 m rurociągu amoniaku –   
        stosuje się przepisy z zakresu ochrony środowiska; 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji 

        nie ustala się; 
 

9) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1.   
 

 
66. Karta terenu 9-15 KK 

Symbol terenu: 9-15 KK  Nr załącznika 

13 
 powierzchnia terenu [ha]:  2,35 

1) przeznaczenie terenu: Tereny kolejowe. 
 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują;   

3) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

       nie występują;   

4) zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 4; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia -- stosuje się przepisy 

prawa wodnego; 

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: 

a)     minimalne odległości dla zabudowy i zagospodarowania terenu od linii kolejowej       
        oraz od obszaru kolejowego regulują przepisy z zakresu transportu kolejowego, 
b)    przez teren przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia 6,4 MPa DN 500 wraz ze  
       strefą ograniczeń oznaczony na rysunku planu g 500 – obowiązują ustalenia 
       wg § 4 ust. 5 pkt  2, lit. b; 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji 

       nie ustala się;   

9) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1.   
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67. Karta terenu 9-16 KK  

Symbol terenu: 9-16 KK  Nr załącznika 

10,11 
 powierzchnia terenu [ha]:  3,89 

1) przeznaczenie terenu: Tereny kolejowe. 
 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują;   

3) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

       nie występują;   

4) zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 4; 

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia - stosuje się przepisy 

prawa wodnego; 

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: 

a)     minimalne odległości dla zabudowy i zagospodarowania terenu od linii kolejowej       
        oraz od obszaru kolejowego regulują przepisy z zakresu transportu kolejowego, 
b)    część terenu znajduje się w  strefie ograniczeń od gazociągu wc DN 500  
       oznaczonego na rysunku planu g 500  – obowiązują ustalenia  
       wg § 4 ust. 5 pkt  2, lit. b; 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji 

 
       nie ustala się; 
 

9) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1.   
 

 
68. Karta terenu 9-17 KK 

Symbol terenu: 9-17 KK  Nr załącznika 

1,3,6,9,12 
 powierzchnia terenu [ha]:  6,49 

1) przeznaczenie terenu: Tereny kolejowe. 
 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

      nie występują;   

3) wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

       nie występują;   

4) zasady i warunki podziału 
nieruchomości: 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 3 pkt 1, 4;  

5) zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego: 

      wody opadowe lub roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące  
      z powierzchni zanieczyszczonych wymagają oczyszczenia - stosuje się przepisy 

prawa wodnego; 

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: 

       minimalne odległości dla zabudowy i zagospodarowania terenu od linii kolejowej       
       oraz od obszaru kolejowego regulują przepisy z zakresu transportu kolejowego; 

8) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów komunikacji 

       nie ustala się; 
       
 

9) zasady modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów infrastruktury 
technicznej 

      obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust. 7 pkt 1. 
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§ 6.1  Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych o łącznej powierzchni 11,5812 ha 
na cele nierolnicze i nieleśne, w tym gruntów rolnych klasy IV i V wytworzonych z gleb 
pochodzenia organicznego o łącznej powierzchni 11,5812 ha za zgodą Wojewody 
Zachodniopomorskiego uzyskaną decyzją znak: SR-R-6-7711-57/2005 z dnia 
12.10.2005r. 

 

Lp Nr działki Klasa gruntu Powierzchnia (ha) Przeznaczenie 

1 797/1 ŁV 1,3854 9-ZCH 45 ZI 

2 798/4 ŁV 0,1529 9-ZCH 45 ZI 

3 2404/8 ŁIV 0,0567 9-ZCH 15 PU 

4 2404/9 ŁIV 0,0079 9-ZCH 15 PU 

5 2404/11 ŁIV 0,0087 9-ZCH 15 PU 

6 767 ŁIV 0,0405 9-ZCH 45 ZI 

7 768/1 ŁIV 0,1276 9-ZCH 45 ZI 

8 769/1 ŁIV 0,1470 9-ZCH 45 ZI 

9 770/1 ŁIV 0,1096 9-ZCH 45 ZI 

10 771/1 ŁIV 0,1715 9-ZCH 45 ZI 

11 772/1 ŁIV 0,4266 9-ZCH 45 ZI 

12 773/1 ŁIV 0,4314 9-ZCH 45 ZI 

13 774/1 ŁIV 0,4068 9-ZCH 45 ZI 

14 775 ŁIV 0,2853 9-ZCH 45 ZI 

15 779 ŁIV 0,1495 9-ZCH 45 ZI 

16 780 ŁIV 0,0332 9-ZCH 45 ZI 

17 786 ŁIV 0,0057 9-ZCH 45 ZI 

18 781 ŁIV 0,0057 9-ZCH 45 ZI 

19 776 ŁIV 0,0216 9-ZCH 45 ZI 

20 784 ŁIV 0,0179 9-ZCH 45 ZI 

21 785 ŁIV 0,0315 9-ZCH 45 ZI 

22 777 ŁIV 0,0303 9-ZCH 45 ZI 

23 783 ŁIV 0,0191 9-ZCH 45 ZI 

24 787/4 ŁIV 0,2657 9-ZCH 45 ZI 

25 782/1 ŁIV 0,1528 9-ZCH 45 ZI 

26 778/1 ŁIV 0,0366 9-ZCH 45 ZI 

27 788/4 ŁIV 0,3548 9-ZCH 45 ZI 

28 789/4 ŁIV 1,1322 9-ZCH 45 ZI 

29 834/6 ŁIV 0,0427 9-ZCH 45 ZI 

30 2403/2 ŁIV 0,1209 9-ZCH 45 ZI 

31 834/1 ŁIV 0,0030 9-ZCH 45 ZI 

32 790/1 ŁIV 0,0060 9-ZCH 45 ZI 

33 792/1 ŁIV 0,0173 9-ZCH 45 ZI 

34 793/1 ŁIV 0,0098 9-ZCH 45 ZI 

35 798/4 ŁV 0,1231 9-ZCH 45 ZI 

36 794/1 ŁIV 0,0023 9-ZCH 45 ZI 

37 2404/11 ŁIV 0,1331 9-ZCH 15 PU 

38 789/4 ŁV 1,0894 9-ZCH 45 ZI 

39 790/1 ŁV 0,0583 9-ZCH 45 ZI 

40 792/1 ŁV 0,3367 9-ZCH 45 ZI 

41 793/1 ŁV 0,3308 9-ZCH 45 ZI 

42 794/1 ŁV 0,2546 9-ZCH 45 ZI 

43 795/1 ŁV 1,0639 9-ZCH 45 ZI 

44 796/1 ŁV 1,9748 9-ZCH 45 ZI 

 Razem  11,5812  
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§ 7. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12, art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę procentową w wysokości 0 % dla  
wszystkich terenów elementarnych z wyjątkiem terenów 9-ZCH 01 MWU i 9-ZCH 02 U, 
dla których ustala się stawkę w wysokości 30%. 
  

 
Ustalenia ko ńcowe  

 
§ 8.  W granicach ustalonych niniejszym planem traci moc plan przyjęty uchwałą 

Nr XXXV/272/01 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2001r. w sprawie zmian w 
planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Police, dla obszaru 
położonego na południe od ulicy Tanowskiej i na zachód od linii kolejowej Szczecin-
Trzebież tzw. „Police-Zachód” (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001r. Nr 18, 
poz.358). 

 
§ 9. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Police. 
 
 
§ 10. 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. 
Niniejszy projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego pn.: ”Zakłady” obejmuje dwa obszary tj.: obszar Zakładów Chemicznych 
„Police” S.A. oraz tereny sąsiednie, które ze względu na istnienie dobrze rozwiniętej 
infrastruktury technicznej i bliskość portu morskiego posiadają bardzo dobre możliwości 
rozwoju dla funkcji przemysłowych, a także obszar położony u zbiegu ulic 
Wyszyńskiego i Piaskowej w Policach, który w związku z potrzebą rozwoju 
budownictwa mieszkaniowego o charakterze śródmiejskim przeznacza się na teren 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszącą funkcją usługową. 
 
Biorąc pod uwagę potrzebę harmonijnego rozwoju procesu inwestycyjnego w zakresie 
inwestycji o charakterze produkcyjno -usługowym na terenach przemysłowych objętych 
planem oraz potrzebę rozwoju budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego wnoszę 
o podjęcie przez Radę Miejską w Policach niniejszej uchwały. 

 
 

 

 


