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Projekt

Uchwała Nr ........../20..........
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia ....................
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru Centrum Rembertowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn.zm.)1, w związku z uchwałą Nr
XCIV/2815/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawa z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
Centrum Rembertowa, zmienioną uchwałą Nr LXXIII/2066/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 30
sierpnia 2018r., Rada m.st. Warszawy stwierdzając, że niniejszy plan nie narusza ustaleń Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy przyjętego uchwałą
Nr LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 października 2006 r.2) uchwala, co
następuje:
Rozdział 1
Ustalenia ogólne
§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Centrum
Rembertowa, zwany dalej planem, obejmujący obszar, którego granice wyznaczają:
1) od północnego-zachodu: linia stanowiąca przedłużenie północnej linii rozgraniczającej ul.
Roty od punktu przecięcia z zachodnią granicą dz. ewid. nr 2/4z obrębu 3-09-15, północna
linia rozgraniczająca ul. Roty, linia stanowiąca przedłużenie północnej linii rozgraniczającej
ul. Roty do wschodniej linii rozgraniczającej ul. Kadrowej;
2) od wschodu: wschodnia linia rozgraniczająca ul. Kadrowej w kierunku południowym,
północna granica dz. ewid. nr 167/4 z obrębu 3-09-18 i jej przedłużenie do wschodniej
granicy dz. ewid. nr 660 z obrębu 3-21-28, wschodnia granica dz. ewid. nr 660 z obrębu 3-2128 w kierunku południowym, dalej północna i wschodnia granica dz. ewid. nr 661 z obrębu 321-28, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Republikańskiej w kierunku południowym do
punktu przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie południowo-wschodniej linii
rozgraniczającej ul. Gawędziarzy, linia stanowiąca przedłużenie południowo-wschodniej linii
rozgraniczającej ul. Gawędziarzy, południowo-wschodnia linia rozgraniczająca ul.
Gawędziarzy, a następnie linia prostopadła do południowej granicy dz. ewid. nr 91/2 z obrębu
3-09-26 poprowadzona od południowo-wschodniego narożnika dz. ewid. nr 91/2 z obrębu 309-26 do przecięcia z północną granicą dz. ewid. nr 1/5 z obrębu 3-00-47, północna granica
dz. ewid. nr 1/5 z obrębu 3-00-47 oraz dz. ewid. nr 209 i 1 z obrębu 3-00-48 do punktu
przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie wschodniej granicy dz. ewid. nr 2 z obrębu 3-0048, dalej wschodnia granica dz. ewid. nr 2 z obrębu 3-00-48, linia łącząca południowoZmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz.471, 782, 1086, 1378, z 2021 r. poz.11.
Studium zostało zmienione: uchwałą Nr L/1521/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.02.2009 r. uchwałą Nr LIV/1631/2009 Rady
m.st. Warszawy z dnia 28.04.2009 r., uchwałą Nr XCII/2689/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 7.10.2010 r., uchwałą Nr
LXI/1669/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11.07.2013 r., uchwałą Nr XCII/2346/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 16.10.2014 r.
oraz uchwałą Nr LXII/1667/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 01.03.2018 r.
1
2

1

Projekt

wschodni narożnik dz. ewid. nr 2 z obrębu 3-00-48 z północno-wschodnim narożnikiem dz.
ewid. nr 71 z obrębu 3-00-48, wschodnia granica dz. ewid. nr 71 i 109 z obrębu 3-00-48, linia
łącząca południowo-wschodni narożnik dz. ewid. nr 109 z obrębu 3-00-48 z północnowschodnim narożnikiem dz. ewid. nr 143 z obrębu 3-00-48, wschodnia granica dz. ewid. nr
143 i 177 z obrębu 3-00-48, przedłużenie wschodniej granicy dz. ewid. nr 177 z obrębu 3-0048 do południowej granicy obrębu 3-00-48, dalej południowa granica obrębu 3-00-48 i 3-0047 w kierunku zachodnim do punktu przecięcia ze wschodnią granicą obrębu 3-00-51,
następnie wschodnia granica obrębu 3-00-51 w kierunku południowym;
3) od południowego-zachodu: południowo-zachodnia granica obrębu 3-00-51 do punktu
przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie południowo-wschodniej granicy dz. ewid. nr 2/3 z
obrębu 3-00-75, linia stanowiąca przedłużenie południowo-wschodniej granicy dz. ewid. nr
2/3 z obrębu 3-00-75, południowo-wschodnia granica dz. ewid. nr 2/3 i 2/25 z obrębu 3-0075, następnie południowo-zachodnia granica dz. ewid. nr 2/25, 2/24, 2/23 i 2/22 z obrębu 300-75, południowo-wschodnia granica dz. 2/21 i 2/20 z obrębu 3-00-75, południowozachodnia granica dz. ewid. nr 2/20, 2/19, 2/18 i 2/17 z obrębu 3-00-75, dalej linia łącząca
zachodni narożnik dz. ewid. nr 2/17 z obrębu 3-00-75 z południowo-wschodnim narożnikiem
dz. ewid. nr 5/1 z obrębu 3-00-45, południowo-zachodnia granica dz. ewid. nr 5/1 z obrębu 300-75, południowo-zachodnia i zachodnia granica dz. ewid. nr 2/1 z obrębu 3-00-45,
północna granica dz. ewid. nr 2/1 i 3/1 z obrębu 3-00-45, zachodnia granica obrębu 3-09-31 w
kierunku północnym, następnie linia prosta łącząca północno-zachodni narożnik obrębu 3-0931 z południowo-wschodnim narożnikiem dz. ewid. nr 8/7 z obrębu 3-09-24, dalej w kierunku
północnym zachodnia granica dz. ewid. nr 3/12, 3/10 i 3/7 z obrębu 3-09-24, północna
granica dz. ewid. nr 3/7 z obrębu 3-09-24, dalej w kierunku północnym zachodnia granica dz.
ewid. nr 23 z obrębu 3-09-19 do północno-wschodniego narożnika obrębu 3-09-24, następnie
linia łącząca ten narożnik z południowo-zachodnim narożnikiem dz. ewid. nr 2/3 z obrębu 309-15, dalej w kierunku północnym zachodnia granica dz. ewid. nr 2/3i 2/4 z obrębu 3-09-15
do punktu przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie północnej linii rozgraniczającej ul. Roty
z wyłączeniem obszaru obejmującego dz. ewid. nr 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7 i 3/8 z obrębu 3-0931.
2. Granice obszaru planu, o których mowa w ust. 1 przedstawiono na rysunku planu
sporządzonym w skali 1: 1000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznikami do uchwały oprócz wymienionego w ust. 2 są:
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2;
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3;
3) dane przestrzenne
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujące
lokalizację przestrzenną obszaru objętego aktem w postaci wektorowej w obowiązującym
państwowym systemie odniesień przestrzennych, atrybuty zawierające informacje o akcie
oraz część graficzną aktu w postaci cyfrowej reprezentacji z nadaną georeferencją w
obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych – zapisane w formie
elektronicznej, stanowiące załącznik nr 4.
§2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:
1) terenie - należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu i
określonych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi i oznaczony odpowiednim symbolem cyfrowym i literowym;
2) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie
przeważające na danym terenie, przy czym:
a) powierzchnia użytkowa budynków lub ich części o funkcji zgodnej z przeznaczeniem
podstawowym nie może być mniejsza niż 60% powierzchni użytkowej wszystkich
budynków na działce budowlanej, chyba że ustalenia szczegółowe lub przepisy odrębne
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3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

stanowią inaczej, albo
b) funkcje zgodne z przeznaczeniem podstawowym nie mogą zajmować mniej niż 60%
powierzchni terenu w przypadku przeznaczenia nie związanego z lokalizacją zabudowy,
chyba że ustalenia szczegółowe lub przepisy odrębne stanowią inaczej;
przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż
podstawowe, dopuszczone na danym terenie, przy czym:
a) powierzchnia użytkowa budynków lub ich części o funkcji zgodnej z przeznaczeniem
dopuszczalnym nie może być większa niż 40% powierzchni użytkowej wszystkich
budynków na działce budowlanej, chyba że ustalenia szczegółowe lub przepisy odrębne
stanowią inaczej, albo
b) funkcje zgodne z przeznaczeniem dopuszczalnym nie mogą zajmować więcej niż 40%
powierzchni terenu w przypadku przeznaczenia nie związanego z lokalizacją zabudowy,
chyba że ustalenia szczegółowe lub przepisy odrębne stanowią inaczej;
obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie
koniecznego usytuowania zewnętrznej nadziemnej ściany budynku, przy czym:
a) minimum 60% powierzchni tej ściany powinno być usytuowane w płaszczyźnie pionowej
wyznaczonej po śladzie linii zabudowy,
b) przed liniami zabudowy mogą być lokalizowane:
- warstwy termomodernizacji budynków,
- wystające poza obrys budynku nie więcej niż 1,5m: gzymsy, balkony, wspornikowe lub
podwieszone zadaszenia nad wejściem do budynku,
- wykusze wystające poza obrys budynku nie więcej niż 1,5m i zajmujące nie więcej niż
10% powierzchni zewnętrznej ściany budynku;
nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu
linie, przed które nie może być wysunięta żadna nadziemna część realizowanego budynku z
pominięciem:
a) warstw termomodernizacji,
b) wystających poza obrys budynku nie więcej niż 1,5m: gzymsów, balkonów oraz
wspornikowych lub podwieszonych zadaszeń nad wejściem do budynku,
c) wykuszy wystających poza obrys budynku nie więcej niż 1,5m i zajmujących nie więcej
niż 10% powierzchni zewnętrznej ściany budynku,
z zastrzeżeniem, że elementy te nie mogą wykraczać poza granice planu;
dominancie wysokościowej – należy przez to rozumieć budynek lub jego część o wysokości
większej niż maksymalna wysokość zabudowy dla terenu, określona ustaleniami planu;
pierzei zwartej – należy przez to rozumieć ciąg elewacji frontowych budynków wzdłuż
obowiązującej linii zabudowy, przy czym długość elewacji frontowej każdego budynku
tworzącego pierzeję zwartą nie może być mniejsza niż połowa długości frontu danej działki
budowlanej; budynki, których elewacje frontowe tworzą pierzeję zwartą mogą być sytuowane
w ostrej granicy działek budowlanych, w styku z podobnie sytuowanymi budynkami
sąsiednimi;
usługach – należy przez to rozumieć działalność służącą zaspokojeniu potrzeb ludności, nie
związaną z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi, w szczególności z
zakresu handlu, gastronomi, kultury, sportu i rekreacji, finansów i bankowości, ubezpieczeń,
biur, rzemiosła, administracji, oświaty, zdrowia, turystyki, prowadzoną w obiektach
wolnostojących, lokalach użytkowych wbudowanych w inne obiekty lub na terenie poza
obiektami kubaturowymi;
parterach usługowo-handlowych - należy przez to rozumieć część parteru budynku,
stanowiącą co najmniej 50% powierzchni użytkowej parteru budynku, przeznaczoną na
funkcję dostępnych od strony przestrzeni publicznych usług, w szczególności z zakresu
handlu, rzemiosła, gastronomi, kultury; elewacja parteru takiego budynku, w przypadku nowo
wznoszonych budynków, musi wyróżniać się od innych kondygnacji większą ilością
przeszkleń od strony drogi publicznej;
3
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10) systemie NCS - należy przez to rozumieć system opisu barwy polegający na nadaniu jej
notacji określającej procentową zawartość podstawowych kolorów: żółci, czerwieni, błękitu i
zieleni oraz stopnia sczernienia i chromatyczności. Dwie pierwsze cyfry z numerycznego
zapisu barwy świadczą o procentowej zawartości czerni, a dwie kolejne o stopniu
chromatyczności, również wyrażonym w procentach. Końcowa część zapisu podaje odcień
barwy przez określenie podobieństwa do odpowiednich kolorów podstawowych: żółci – Y,
czerwieni – R, błękitu - B i zieleni – G, lub N w przypadku kolorów achromatycznych;
11) Miejskim Systemie Informacji (MSI) – należy przez to rozumieć funkcjonujący w oparciu o
uchwały Rady Miasta system lokalnego oznakowania Warszawy za pomocą tablic i znaków
informacyjnych o ujednoliconej szacie graficznej określający w szczególności nazwy ulic,
numery porządkowe posesji, kierunki dojść i dojazdów do ważnych obiektów, szlaki i tereny
turystyczne.
§3. 1.Obowiązującymi ustaleniami planu oznaczonymi graficznie na rysunku planu są:
1) granica obszaru objętego planem:
2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania;
3) przeznaczenie terenu oraz jego oznaczenie literowo-cyfrowe;
4) obowiązująca linia zabudowy;
5) nieprzekraczalna linia zabudowy;
6) parter usługowo-handlowy;
7) strefa wymagająca szczególnego opracowania projektowego;
8) dominanta wysokościowa wraz ze strefą jej dopuszczalnej lokalizacji;
9) ogólnodostępne piesze powiązanie pomiędzy terenami;
10) granica Systemu Przyrodniczego Warszawy;
11) drzewo o najwyższych walorach przyrodniczych do zachowania i ochrony;
12) rejon lokalizacji rzędu drzew;
13) obiekt zabytkowy, ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków, objęty ochroną w planie;
14) granica archeologicznego zabytku nieruchomego – fortu Kawęczyn, ujętego w Gminnej
Ewidencji Zabytków, objętego ochroną w planie,
15) granica strefy KZ-L – ochrony liniowych parametrów historycznego układu urbanistycznego;
16) miejsce pamięci;
17) miejsce pamięci do przeniesienia na teren C1.1 ZP;
18) granica terenu zamkniętego kolejowego;
19) granica strefy ochronnej obszaru kolejowego;
20) granica terenu zamkniętego wojskowego;
21) rejon lokalizacji zintegrowanego przystanku kolejowo-autobusowego;
22) wymiary wyrażone w metrach.
2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, niewymienione w ust. 1 mają charakter
informacyjny.
§4. 1. Ustala się następujące przeznaczenia terenów oznaczone symbolem literowym,
wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi:
1) U – usługi;
2) UO – usługi oświaty;
3) US(U) – usługi sportu i rekreacji z dopuszczeniem innych usług;
4) UZ – usługi zdrowia;
5) UA(U) – usługi administracji publicznej z dopuszczeniem innych usług;
6) UKR/MWZ(U) – usługi kultu religijnego lub zamieszkania zbiorowego z dopuszczeniem
innych usług;
7) U(P) – usługi z dopuszczeniem produkcji;
8) U(KG) – usługi z dopuszczeniem garażu ogólnodostępnego;
4

Projekt

9) U/KS – usługi lub parking;
10) U/MW – usługi lub zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
11) U/MW(KG) – usługi lub zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem garażu
ogólnodostępnego;
12) U/MN – usługi lub zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
13) UP – usługi publiczne;
14) MW(U) – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług;
15) MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
16) MN/MW – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna;
17) MN/MW(U) – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna z dopuszczeniem usług;
18) ZP – zieleń urządzona - park;
19) ZP(US) – zieleń urządzona - park z dopuszczeniem usług sportu i rekreacji;
20) KPP – plac publiczny;
21) KP – ciąg pieszy;
22) KS – parking;
23) KS(U) – parking z dopuszczeniem usług;
24) IK – infrastruktura kanalizacyjna;
25) KK – infrastruktura kolejowa;
26) KK-KDZt – infrastruktura kolejowa i droga publiczna klasy zbiorczej w tunelu;
27) KDG – droga publiczna klasy głównej;
28) KDG-KDZt – droga publiczna klasy głównej i droga publiczna klasy zbiorczej w tunelu;
29) KDZ – droga publiczna klasy zbiorczej;
30) KDL – droga publiczna klasy lokalnej;
31) KDD – droga publiczna klasy dojazdowej;
32) KDW – droga wewnętrzna.
2. Ustala się tereny pod inwestycje celu publicznego:
1) o znaczeniu ponadlokalnym:
a) w zakresie wydzielania gruntów pod drogi publiczne, budowy, utrzymania oraz
wykonywania robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego:
1.1 KDG, 1.2 KDG-KDZt, 1.3 KDG, 5 KDL,
b) w zakresie wydzielania gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowy i utrzymania: A5.1
KK, A5.2 KK-KDZt, A5.3 KK;
2) o znaczeniu lokalnym:
a) w zakresie wydzielania gruntów pod drogi publiczne, budowy, utrzymania oraz
wykonywania robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego:
B1.5 KS(U) oraz tereny o przeznaczeniach oznaczonych symbolami literowymi KDZ,
KDL – z wyjątkiem terenu 5 KDL, KDD,
b) w zakresie wydzielania gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowy i utrzymania: A3.7
KK, A3.8 KK,
c) w zakresie budowy i utrzymania publicznych urządzeń służących do przesyłania i
odprowadzania ścieków: C2.5 IK, F8.2 IK,
d) w zakresie budowy i utrzymywania pomieszczeń dla urzędów organów władzy i
administracji: C1.4 UA(U),
e) w zakresie budowy i utrzymywania pomieszczeń dla szkół publicznych, państwowych lub
samorządowych instytucji kultury, publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli,
domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, obiektów sportowych –
tereny F3.1 UO, F10.4 UO, G5.7 UO, B3.2 UP, F5.2 UZ, F9 US(U),
f) w zakresie budowy i utrzymywania obiektów oraz urządzeń niezbędnych do zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego: B4.1 UP,
g) w zakresie wydzielania gruntów pod publicznie dostępne samorządowe: ciągi piesze,
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place, parki, a także ich urządzanie, w tym budowę i przebudowę – teren F8.1 ZP(US) oraz
tereny o przeznaczeniach oznaczonych symbolami literowymi KPP, KP, ZP.
3. Dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego, zgodnych z przeznaczeniem i
zasadami zagospodarowania terenu ustalonymi w planie, na terenach innych niż wymienione w ust.
2.
§5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasady kształtowania zabudowy
oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1. Określa się strukturę przestrzenną obszaru planu, w szczególności poprzez: wyznaczenie
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i usługową, terenów przeznaczonych na
obiekty infrastruktury społecznej, terenów komunikacji, terenów infrastruktury technicznej,
wyznaczenie przestrzeni publicznych, w tym terenów zieleni urządzonej oraz ustalenie wzajemnych
relacji i powiązań pomiędzy wymienionymi terenami.
2. Ustala się, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów, maksymalną i
minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu
do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie
czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną powierzchnię zabudowy w
odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy oraz, zgodnie z
rysunkiem planu, linie zabudowy;
3. Ustala się na obszarze planu następujące formy zabudowy mieszkaniowej: zabudowę
wielorodzinną, jednorodzinną wolnostojącą i jednorodzinną bliźniaczą;
4. Ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych zgodnie
z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów.
5. W zakresie sposobu kształtowania i sytuowania zabudowy oraz określenia nakazów, zakazów,
dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów:
1) ustala się lokalizowanie nowych budynków oraz rozbudowę i nadbudowę istniejących
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy;
2) dopuszcza się zachowanie, remont i przebudowę istniejących budynków usytuowanych
niezgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy oraz ich nadbudowę i rozbudowę do linii
zabudowy, przy czym zakazuje się ich nadbudowy i rozbudowy przed wyznaczonymi liniami
zabudowy;
3) dopuszcza się lokalizowanie, przed wyznaczonymi liniami zabudowy, obiektów budowlanych
nie będących budynkami, w szczególności: obiektów małej architektury o maksymalnej
wysokości 5m, ogrodzeń, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, kiosków, altan
śmietnikowych, terenowych niekubaturowych obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych,
chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;
4) ustala się, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu i ustaleniami szczegółowymi,
lokalizowanie parterów usługowo-handlowych w budynkach;
5) nakazuje się wzdłuż obowiązujących linii zabudowy kształtowanie pierzei zwartych;
6) określa się następujące zasady kształtowania geometrii dachów:
a) ustala się stosowanie na obszarze planu wyłącznie dachów spadzistych lub płaskich,
b) ustala się kąt nachylenia połaci dachów spadzistych od 30 do 40 stopni,
c) ustala się sytuowanie równolegle do linii zabudowy kalenic dachów spadzistych w
przypadku budynków tworzących pierzeje zwarte.
6. Ustala się zasady dotyczące kolorystyki budynków:
1) w przypadku zastosowania na ścianach zewnętrznych budynku powierzchni tynkowanych
nakazuje się stosowanie kolorów odpowiadających kolorom opisanym w systemie NCS z
przedziału B80G-Y70R o stopniu sczernienia nie większym niż 20% i stopniu nasycenia
kolorem chromatycznym nie większym niż 20% oraz z przedziału R80B-B70G o stopniu
sczernienia nie większym niż 15% i stopniu nasycenia kolorem chromatycznym nie większym
niż 15%, przy czym dopuszcza się stosowanie odcieni spoza wyznaczonych zakresów na
fragmentach ścian budynku nie przekraczających 10% powierzchni danej elewacji;
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2) zakazuje się stosowania na elewacjach szyb refleksyjnych;
3) w zakresie kolorystyki dachów spadzistych:
a) ustala się ograniczenie kolorystyki do kolorów achromatycznych o stopniu sczernienia nie
mniejszym niż 50% w przypadku zastosowania na pokrycie dachu blachy płaskiej,
b) ustala się ograniczenie kolorystyki do kolorów achromatycznych lub kolorów
odpowiadających kolorom opisanym w systemie NCS z przedziału Y40R-Y80R o stopniu
sczernienia nie większym niż 30% w przypadku zastosowania na pokrycie dachu innych
materiałów,
4) ustala się stosowanie jednolitej kolorystyki ścian i dachów dla całego obiektu w przypadku
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej;
7. W zakresie kształtowania ogrodzeń:
1) nie uważa się za ogrodzenia: słupków blokujących, ogrodzeń łańcuchowych, pojemników z
zielenią, ogrodzeń ogródków gastronomicznych, placów zabaw dla dzieci oraz boisk
sportowych, wygrodzeń zieleni urządzonej o wysokości nieprzekraczającej 0,6 m, urządzeń
bezpieczeństwa i organizacji ruchu, a także żywopłotów o wysokości nieprzekraczającej 1,2
m;
2) ustala się jako maksymalną wysokość dla nowych ogrodzeń 1,8 m wraz z podmurówką i
słupkami,
3) zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, blach fałdowych, w tym
falistych i trapezowych oraz poliwęglanu,
4) zakazuje się lokalizowania ogrodzeń na terenach o przeznaczeniu oznaczonym symbolem
literowym ZP, ZP(US), KPP, KP, a także na terenach dróg wewnętrznych oraz dróg
publicznych wszystkich klas.
8. W zakresie zasad rozmieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych:
1) ustala się umieszczanie tablic reklamowych wyłącznie w formie:
a) tablic reklamowych wolnostojących o powierzchni ekspozycyjnej jednej strony nie
większej niż 4 m² i wysokości nie większej niż 5 m łącznie z konstrukcją na terenach: A3.1
U(KG), B1.6 U/MW, B1.7 U/MW, B2.1 U, E5 U i F3.3 U, z dopuszczeniem podświetlenia
wewnętrznym lub zewnętrznym źródłem światła,
b) tablic reklamowych wbudowanych w konstrukcję ścian wiat na przystankach komunikacji
zbiorowej - na warunkach określonych w pkt 3, z dopuszczeniem podświetlenia
wewnętrznym źródłem światła,
c) tablic reklamowych na kioskach - na warunkach określonych w pkt 4, z dopuszczeniem
podświetlenia wewnętrznym źródłem światła,
d) banerów reklamowych instalowanych na rusztowaniu lub ogrodzeniu placu budowy i
siatek ochronnych umieszczanych na rusztowaniu, wykorzystywanych do ekspozycji
reklamy - na warunkach określonych w pkt 5,
e) szyldów - na warunkach określonych w pkt 9;
2) ustala sie umieszczanie urządzeń reklamowych wyłącznie w formie:
a) wolnostojących słupów ogłoszeniowo – reklamowych w formie walca z zadaszeniem o
średnicy od 1,2 do 1,6m, wysokości od 1,8 do 3,6m dla części ekspozycyjnej i
maksymalnej wysokości nie przekraczającej 4,7m - na warunkach określonych w pkt 6,
b) ażurowych, pozbawionych tła napisów lub znaków graficznych z wewnętrznym źródłem
światła - na warunkach określonych w pkt 7,
c) szyldów - na warunkach określonych w pkt 9;
3) dopuszcza się tablice reklamowe wbudowane w konstrukcję ścian wiat na przystankach
komunikacji zbiorowej o dwustronnej powierzchni ekspozycyjnej, formatu do 3m², zajmujące
nie więcej niż 50% powierzchni całkowitej ścian wiaty;
4) dopuszcza się tablice reklamowe na kioskach:
a) o powierzchni ekspozycyjnej formatu do 3m², zajmujące nie więcej niż 20% łącznej
powierzchni ścian obiektu,
b) wystające poza obrys ściany o nie więcej niż 15cm,
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5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)

c) za wyjątkiem sytuowania ich na dachu obiektu;
dopuszcza się instalowanie na rusztowaniu lub ogrodzeniu placu budowy banerów
reklamowych i reklam na siatkach ochronnych:
a) zajmujących, w przypadku usytuowania na rusztowaniu, nie więcej niż 30% powierzchni
elewacji budynku, z ograniczeniem czasu ekspozycji reklamy do czasu trwania robót
dotyczących danej elewacji,
b) zajmujących, w przypadku usytuowania na ogrodzeniu, nie więcej niż 10% powierzchni
ogrodzenia placu budowy, z ograniczeniem czasu ekspozycji reklamy do czasu trwania
robót budowlanych;
wolnostojące słupy ogłoszeniowo-reklamowe należy sytuować:
a) w odległości minimum 50m od pomników i miejsc pamięci,
b) w odległości minimum 10m od znaków drogowych i wolnostojących elementów MSI
usytuowanych po tej samej stronie ulicy,
c) w odległości minimum 2,5m od krawężnika jezdni oraz minimum10m od linii zatrzymania
i krawężników na skrzyżowaniu ulic,
d) w odległości minimum 5m od przejścia dla pieszych,
e) w odległości minimum 3m od latarń ulicznych, pni drzew, osi rzędu drzew,
f) w odległości minimum 10m od granicy terenu zieleni urządzonej,
g) w odległości minimum 30m od siebie;
urządzenia reklamowe w postaci ażurowych, pozbawionych tła napisów lub znaków
graficznych z wewnętrznym źródłem światła mogą być sytuowane wyłącznie na elewacjach i
dachach budynków usługowych:
a) z ograniczeniem maksymalnej wysokości urządzenia do 1/8 wysokości budynku w
przypadku urządzenia o układzie horyzontalnym,
b) wyłącznie w celu prezentacji prowadzonej działalności;
zakazuje się umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o ekspozycji
elektronicznej, w których powierzchnię ekspozycyjną stanowi wyświetlacz;
zasady rozmieszczania szyldów:
a) ustala się umieszczanie szyldów, w tym szyldów semaforowych, wyłącznie w parterach
budynków,
b) dopuszcza się szyldy o powierzchni ekspozycyjnej nie przekraczającej 0,5m², a w
przypadku szyldów semaforowych ogranicza się także ich wysięg do 80cm,
c) szyldy semaforowe dopuszcza się wyłącznie na budynkach usytuowanych przy al. gen. A.
Chruściela „Montera” w ilości 1 szyld semaforowy na 1 podmiot prowadzący działalność
gospodarczą w danej nieruchomości,
d) łączna powierzchnia szyldów na danej ścianie, z wyjątkiem szyldów semaforowych, nie
może przekraczać wielkości 1/5 powierzchni tej ściany w poziomie parteru,
e) ustala się skoordynowanie wysokości lub szerokości, w zależności od układu, szyldów
umieszczonych obok siebie na jednej ścianie;
dopuszcza się, w przypadku markiz stosowanych na potrzeby lokali usługowych,
umieszczanie grafiki i napisów wyłącznie na lambrekinach; ich treść musi odnosić się
wyłącznie do prowadzonej działalności;
dopuszcza się w strefie parteru przesłanianie do 20% powierzchni otworu okiennego reklamą
i informacją wizualną – ograniczenie powierzchni przesłaniania nie dotyczy markiz, o których
mowa w pkt 10 oraz banerów reklamowych i siatek ochronnych, o których mowa w pkt 1 lit.
d;
dopuszcza się lokalizację pylonów cenowych stacji paliw na terenach A1.1 U/KS, B1.5
KS(U) i B2.1 U, na następujących warunkach:
a) ustala się maksymalne wymiary pylonu: wysokość – 6m, szerokość – nie więcej niż 35%
wysokości,
b) dopuszcza się podświetlenie pylonu wewnętrznym źródłem światła,
c) dopuszcza się zastosowanie ekspozycji elektronicznej z użyciem np. diod LED do
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prezentacji cen paliw.
9. Ustala się, zgodnie z rysunkiem planu, strefy wymagające szczególnego opracowania
projektowego, w obrębie których:
1) ustala się, z zastrzeżeniem §9 pkt 6, zagospodarowanie przestrzeni w taki sposób, aby wystrój
całości stanowił spójną kompozycję, czytelną także po zmroku poprzez zastosowanie
odpowiedniego oświetlenia, uwzględniającą otoczenie strefy i jej usytuowanie w przestrzeni
miejskiej; w przypadku położenia strefy na terenie będącym przestrzenią publiczną
obowiązują także ustalenia § 8 pkt 2;
2) dopuszcza się, z zastrzeżeniem §9 pkt 6, lokalizowanie obiektów małej architektury, w
szczególności fontann i innych dekoracyjnych urządzeń wodnych;
3) dopuszcza się, z zastrzeżeniem §9 pkt 6, nasadzenia drzew oraz zieleni średniej i niskiej;
4) zakazuje się lokalizacji miejsc do parkowania dla samochodów osobowych, chyba że
ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.
§6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) wskazuje się na rysunku planu granice Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w
którym obowiązują zasady wynikające z przepisów odrębnych;
2) ustala się na rysunku planu granice Systemu Przyrodniczego Warszawy, w skład którego na
obszarze objętym planem wchodzą: teren zieleni urządzonej - park z dopuszczeniem usług
sportu i rekreacji F8.1 ZP(US) oraz teren usług sportu z dopuszczeniem usług F9 US(U);
3) ustala się tereny zieleni urządzonej - parki: A2.2 ZP, B1.1 ZP, C1.1. ZP i C2.1 ZP;
4) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z
ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów;
5) zakazuje się lokalizacji usług i produkcji powodujących zanieczyszczenia środowiska w
rozumieniu przepisów Prawa ochrony środowiska;
6) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko, z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej;
7) zakazuje się lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, w
tym zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych;
8) w zakresie ochrony wód:
a) zakazuje się dokonywania trwałych zmian stosunków wodnych, a w szczególności
prowadzenia odwodnień i innych robót mogących spowodować trwałe obniżenie poziomu
wód gruntowych,
b) zakazuje się lokalizacji obiektów, z których odprowadzane zanieczyszczenia lub ich
oddziaływanie mogą negatywnie wpłynąć na stan wód podziemnych;
9) w zakresie ochrony zieleni:
a) ustala się zachowanie i ochronę drzew o najwyższych walorach przyrodniczych,
wskazanych na rysunku planu, z zastrzeżeniem sytuacji stanowiących zagrożenie życia i
zdrowia, zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) ustala się rejony lokalizacji rzędów drzew zgodnie z rysunkiem planu;
c) ustala się zasady nasadzania w rejonach lokalizacji rzędów drzew:
- ustala się dostosowanie rozstawu drzew do wymagań gatunkowych, tak aby uzyskać
ciągłość rzędu drzew rozumianą jako ich bezpośrednie sąsiedztwo po osiągnięciu przez
korony docelowej dla danego gatunku wielkości,
- dopuszcza się, z wyjątkiem rzędów drzew projektowanych w al. gen. A. Chruściela
„Montera” 4 KDZ, równoległe przesunięcie wyznaczonego na rysunku planu rejonu
rzędu drzew, z uwagi na istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
istniejące lub projektowane zagospodarowanie terenu,
- dopuszcza się lokalizację pomiędzy drzewami, tworzącymi rząd miejsc do parkowania,
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w sposób niezakłócający ciągłości rzędu
drzew opisanej w tiret pierwszym;
10) w zakresie ochrony przed hałasem i określenia standardu akustycznego:
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a) ustala się, że dopuszczalny poziom hałasu dla terenów o przeznaczeniu oznaczonym
symbolami literowymi ZP(US), US(U) nie może przekraczać wielkości wynikających z
przepisów odrębnych dla terenów rekreacyjno – wypoczynkowych,
b) ustala się, że dopuszczalny poziom hałasu dla terenów o przeznaczeniu oznaczonym
symbolem literowym UO nie może przekraczać wielkości wynikających z przepisów
odrębnych dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i
młodzieży,
c) ustala się, że dopuszczalny poziom hałasu dla terenów o przeznaczeniu oznaczonym
symbolami literowymi MN, MN/MW, MN/MW(U) nie może przekraczać wielkości
wynikających z przepisów szczególnych dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,
d) ustala się, że dopuszczalny poziom hałasu dla terenów o przeznaczeniu oznaczonym
symbolami literowymi UKR/MWZ(U), U/MW, U/MW(KG), U/MN, MW(U) nie może
przekraczać wielkości wynikających z przepisów odrębnych dla terenów mieszkaniowousługowych,
e) w przypadku lokalizacji na terenie o przeznaczeniu oznaczonym symbolem literowym UZ
szpitala należy taktować ten teren jako „teren szpitala w mieście” w rozumieniu przepisów
Prawa ochrony środowiska,
f) w przypadku lokalizacji na terenach lub ich fragmentach w ramach przeznaczenia
oznaczonego symbolem literowym U lub UP:
- zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, w
szczególności szkół, przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych i ośrodków opiekuńczowychowawczych, należy traktować te tereny lub ich fragmenty jako „tereny zabudowy
związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży” w rozumieniu
przepisów Prawa ochrony środowiska,
- szpitali należy traktować te tereny lub ich fragmenty jako „tereny szpitali w miastach”
w rozumieniu przepisów Prawa ochrony środowiska,
- domów opieki społecznej należy traktować te tereny lub ich fragmenty jako „tereny
domów opieki społecznej” w rozumieniu przepisów Prawa ochrony środowiska.
§7. W odniesieniu do zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) ustala się ochronę następujących budynków, ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków,
oznaczonych na rysunku planu:
a) al. gen. A. Chruściela „Montera” 1/3, 9, 10, 14, 15, 17, 38, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 61, 66,
70, 84, 86, 88, 92, 96, 102,
b) ul. mjr. F. M. Amałowicza „Tatara” 5, 24,
c) ul. E. Bocheńskiego „Dubańca” 10, 16, 19, 21,
d) ul. Cyrulików 35,
e) ul. Dowódców 17, 27, 29,
f) ul. Gawędziarzy 55, 85,
g) ul. F. Ilskiego 4, 6, 5, 12, 12A, 17, 20, 25, 27, 29,
h) ul. A. Kacpury 30,
i) ul. Katiuszy 4, 10,
j) ul. Klasztorna 6,
k) al. Komandosów 5,
l) ul. Kordiana 1/5, 4, 4a,
m) ul. Marsa 101/103, 132A, 132,
n) ul. I. Paderewskiego 23/25, 38, 49, 51,
o) ul. Pielgrzymów 8, 24, 29,
p) ul. Strażacka 133,
q) ul. Zawiszaków 21,
r) ul. gen. L. Żeligowskiego 1, 13b,
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2)

3)

4)

5)

s) nastawnia wykonawcza RMd stacji PKP Rembertów;
dla budynków, o których mowa w pkt 1:
a) ustala się zakaz rozbudowy i nadbudowy,
b) ustala się zachowanie zasad kompozycji elewacji, w tym układu pionowych i poziomych
podziałów architektonicznych, formy i podziałów stolarki okiennej i drzwiowej oraz detali
architektonicznych,
c) ustala się zachowanie układu i kątów nachylenia połaci dachowych,
d) ustala się zachowanie wzajemnych proporcji elementów zabytkowych detali
architektonicznych, wysięgu gzymsów, okapów, balkonów, ryzalitów oraz opasek wokół
otworów w przypadku termomodernizacji,
e) ustala się przywrócenie elementów wymienionych w lit b i c, a także pierwotnych
rozwiązań kolorystycznych, w przypadku remontu elewacji budynku, z uwzględnieniem
zachowanych przekazów historycznych i naukowych,
f) dopuszcza się wprowadzanie innych niż pierwotne rozwiązań materiałowych,
kolorystycznych, form i podziałów stolarki okiennej i drzwiowej w przypadku braku
stosownych przekazów historycznych i naukowych - w takich sytuacjach dopuszcza się
wprowadzanie rozwiązań współczesnych dostosowanych do kompozycji architektonicznej
budynków,
g) dopuszcza się umieszczanie markiz i szyldów na warunkach opisanych w §5 ust. 8 pkt 9,
10;
ustala się strefę KZ-L ochrony liniowych parametrów historycznego układu urbanistycznego
alei gen. A. Chruściela „Montera”, oznaczoną na rysunku planu, w której:
a) nakazuje się zachowanie i rewaloryzację kompozycji urbanistycznej, w tym zachowanie
rozplanowania ulicy tj. jej przebiegu i układu dwóch jezdni z pasem zieleni pomiędzy
nimi, z wyjątkiem odcinka w terenie 3 KDZ,
b) nakazuje się utrzymanie zachowanych historycznych podziałów parcelacyjnych, ich
odtworzenie tam, gdzie to jest możliwe oraz uczytelnienie ich w terenie poprzez
ogrodzenia, usytuowanie i szerokość fasad budynków,
c) dopuszcza się wzbogacenie i uzupełnienia kompozycji przestrzennej ulicy o nowe
elementy, w szczególności takie jak: nowe budynki w pierzei ulicy i obiekty wymienione
w lit. d, z zachowaniem wymienionych w lit. a cech układu oraz zasady sformułowanej w
§5 ust. 5 pkt 6 lit. c,
d) nakazuje się zastosowanie oświetlenia, ławek, koszy na śmieci, wiat przystankowych,
słupków blokujących, pojemników z zielenią, ogrodzeń ogródków gastronomicznych,
wygrodzeń zieleni urządzonej, urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu na warunkach
opisanych w §8 pkt 2 lit. a i b, kiosków na warunkach opisanych w §8 pkt 2 lit. c i d oraz
ujednolicenie nawierzchni chodników,
e) ustala się lokalizację rzędu drzew w osi alei gen. A. Chruściela „Montera” zgodnie z
rysunkiem planu oraz zieleni niskiej w pasie pomiędzy jezdniami,
f) nakazuje się, w przypadku terenów C1.2 U/MW, C2.2 U/MW , C3.1 U/MW i C4.1 U/MW:
- dostosowanie gabarytów nowej zabudowy do gabarytów zabudowy zabytkowej, objętej
ochroną w planie, położonej na sąsiedniej działce ewidencyjnej, z nawiązaniem do
charakterystycznych cech zabudowy zabytkowej, takich jak: kształt i układ dachu oraz
kalenicy, architektoniczne podziały poziome i pionowe na elewacji,
- w przypadku nowej zabudowy sytuowanej na działce położonej pomiędzy dwiema
działkami ewidencyjnymi, na których znajdują się budynki zabytkowe objęte ochroną w
planie, należy dostosować gabaryty nowej zabudowy i wskazane wyżej cechy,
określone w tiret pierwszym, do dowolnego z nich;
ustala się, na warunkach określonych w przepisach odrębnych, ochronę archeologicznego
zabytku nieruchomego – fortu Kawęczyn, ujętego w Gminnej Ewidencji Zabytków, w
granicach wyznaczonych na rysunku planu,
ustala się zachowanie następujących miejsc pamięci, wskazanych na rysunku planu:
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a) pomnik w terenie ulicy Marsa 1KDZ,
b) pomnik w terenie ulicy Cyrulików 1.3 KDG, z dopuszczeniem jego przeniesienia na teren
C1.1 ZP,
c) tablica na terenie G5.7 UO przy ulicy Kadrowej 5/15,
d) tablica w terenie al. gen. A. Chruściela „Montera” 4 KDZ na Rondzie gen. A. E. Fieldorfa
„Nila”;
6) dopuszcza się rozbiórkę budynku przy al. gen. A. Chruściela „Montera” 15, o którym mowa
w pkt 1 lit. a, po jego wykreśleniu z Gminnej Ewidencji Zabytków.
§8. W zakresie zasad i wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni
publicznych:
1) ustala się jako przestrzenie publiczne na obszarze planu: tereny dróg publicznych oznaczone
symbolami literowymi KDG, KDG-KDZt, KDZ, KDL, KDD, teren drogi wewnętrznej
1KDW, tereny zieleni urządzonej – parki oznaczone symbolem literowym ZP, teren zieleni
urządzonej - parku z dopuszczeniem usług sportu i rekreacji F8.1 ZP(US), teren usług
administracji publicznej z dopuszczeniem usług C1.4 UA(U), tereny placów publicznych
oznaczone symbolem literowym KPP, tereny ciągów pieszych oznaczone symbolem
literowym KP oraz zintegrowany przystanek kolejowo- autobusowy w terenach A5.1 KK,
A5.2 KK-KDZt, A5.3 KK;
2) na terenach stanowiących przestrzenie publiczne:
a) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury o maksymalnej wysokości 5m,
chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej,
b) stosowane elementy wyposażenia, w szczególności obiekty małej architektury
oświetlenie, wiaty przystankowe, słupki
blokujące, ogrodzenia ogródków
gastronomicznych, placów zabaw dla dzieci, boisk sportowych, wygrodzenia zieleni
urządzonej, urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu, muszą posiadać spójną formę
estetyczną, a w ramach jednego terenu nakazuje się zastosowanie jednego wzoru dla
każdego elementu wyposażenia; widoczne malowane metalowe części poszczególnych
elementów wyposażenia muszą mieć kolor achromatyczny o stopniu sczernienia nie
mniejszym niż 50%, z dopuszczeniem akcentowania kolorami chromatycznymi na
powierzchni nie przekraczającej 10% powierzchni metalowej części,
c) ustala się, w stosunku do nawierzchni i obiektów małej architektury, zastosowanie
materiałów o długotrwałej odporności na procesy starzenia,
d) ustala się lokalizowanie kiosków, spełniających warunki opisane w lit. e, wyłącznie
w pobliżu przystanków komunikacji zbiorowej, w odległości nie większej niż 30 m od
słupka wyznaczającego miejsce przystanku; przy jednym przystanku dopuszcza się
lokalizowanie nie więcej niż jednego obiektu,
e) ustala się warunki dla kiosków:
- powierzchnia całkowita nie większa niż 15m², rzut zwarty, bez przybudówek,
- maksymalna wysokość 3,5m,
- dach płaski,
- suma przeszklenia elewacji frontowej – minimum 60% powierzchni tej elewacji, suma
przeszklenia dla pozostałych ścian łącznie - minimum 40% sumy ich powierzchni,
- kolorystyka widocznych elementów konstrukcyjnych i elewacyjnych ograniczona do
barw achromatycznych, posiadających stopień sczernienia nie mniejszy niż 50%,
f) ustala się dostosowanie zagospodarowania przestrzeni publicznych do potrzeb osób
niepełnosprawnych poprzez zastosowanie rozwiązań projektowych zgodnych z zasadami
projektowania uniwersalnego,
g) ustala się zasady rozmieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych zgodnie z
§5 ust.8,
h) dopuszcza się stosowanie elementów MSI.
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§9. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich
użytkowaniu, granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie
na podstawie odrębnych przepisów:
1) zakazuje się na obszarze planu lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m2;
2) na obszarze planu zakazuje się lokalizowania stacji paliw i dystrybucji gazów oraz
wolnostojących myjni samochodowych z wyjątkiem terenów: A1.1. U/KS, B1.5 KS(U) i B2.1
U;
3) ustala się na rysunku planu granice terenów zamkniętych wojskowych;
4) ustala się na rysunku planu granicę terenu zamkniętego kolejowego;
5) ustala się na rysunku planu granice strefy ochronnej obszaru kolejowego;
6) w strefie ochronnej obszaru kolejowego dopuszcza się lokalizację budynków i budowli oraz
drzew i krzewów na zasadach określonych w przepisach odrębnych z zakresu transportu
kolejowego,
7) ustala się wkomponowanie torowiska bocznicy w nawierzchnię jezdni i chodników dróg
publicznych 1 KDL, 2 KDL i 46 KDD w sposób umożliwiający ruch pieszy i kołowy.
§10. 1. Na obszarze planu nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia
scalania i podziału nieruchomości.
2.
Ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) minimalna powierzchnia działki uzyskanej w wyniku scalenia i podziału: 500 m²;
2) minimalna szerokość frontu działki uzyskanej w wyniku scalenia i podziału: 20m;
3) kąt położenia granicy działki, uzyskanej w wyniku scalenia i podziału, w stosunku do pasa
drogowego musi się zawierać w przedziale od 80° do 100°;
4) dopuszcza się uzyskiwanie działek o parametrach niższych niż określone w pkt 1, 2 i 3
wyłącznie pod urządzenia infrastruktury technicznej.
§11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
1. Ustala się układ komunikacyjny na obszarze planu, który stanowią:
1) linia kolejowa, biegnąca w terenach A5.1 KK, A5.2 KK-KDZt i A5.3 KK;
2) układ komunikacji kołowej, zgodnie z ust. 3;
3) układ komunikacji rowerowej, zgodnie z ust. 4;
4) układ komunikacji pieszej, zgodnie z ust. 5.
2. Ustala się powiązanie układu komunikacyjnego na obszarze planu z układem zewnętrznym
poprzez linię kolejową, wymienioną w ust.1, ul. Cyrulików 1.3 KDG, ul. Marsa 1 KDZ i ul.
Strażacką 7 KDL.
3. W zakresie komunikacji kołowej:
1) ustala się układ komunikacji kołowej, który stanowią:
a) drogi publiczne wyznaczone na rysunku planu:
- droga klasy głównej położona w terenach 1.1 KDG, 1.2 KDG-KDZt, 1.3 KDG,
- drogi klasy zbiorczej: od 1 KDZ do 4 KDZ oraz droga klasy zbiorczej prowadzona w
tunelu pod torami kolejowymi w terenach 1.2 KDG-KDZt i A5.2 KK-KDZt,
- drogi klasy lokalnej od 1 KDL do 12 KDL,
- drogi klasy dojazdowej od 1 KDD do 50 KDD,
b) droga wewnętrzna 1KDw wyznaczona na rysunku planu,
2) dopuszcza się realizację innych niż 1KDw dróg wewnętrznych na obszarze planu;
3) ustala się powiązania dróg poprzez skrzyżowania jednopoziomowe z zastrzeżeniem pkt. 4;
4) ustala się lokalizację tunelu dla drogi klasy zbiorczej pod torami kolejowymi w ciągu ulicy
Marsa i alei gen. A. Chruściela „Montera” w terenach 1.2 KDG-KDZt i A5.2 KK-KDZt;
5) dopuszcza się lokalizację tunelu w terenach 2 KDZ i 3 KDZ;
6) ustala się zasady zagospodarowania dróg publicznych i drogi wewnętrznej 1 KDw zgodnie z
ustaleniami szczegółowymi;
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7) ustala się obsługę komunikacyjną poszczególnych terenów zgodnie z ustaleniami
szczegółowymi.
4. W zakresie komunikacji rowerowej:
1) ustala się prowadzenie ruchu rowerowego w drogach publicznych 1.1 KDG, 1.2 KDG-KDZt,
1.3 KDG, 1 KDZ, 2 KDZ, 3 KDZ, 4 KDZ, 1 KDL, 2 KDL, 5KDL, 6KDL, 7 KDL, 12 KDL;
2) dopuszcza się prowadzenie ruchu rowerowego w terenach nie wymienionych w pkt 1;
3) dopuszcza się lokalizację stacji Warszawskiego Roweru Publicznego i stojaków dla rowerów
na całym obszarze planu.
5. W zakresie komunikacji pieszej:
1) ustala się układ komunikacji pieszej obejmujący:
a) tereny ciągów pieszych oznaczone symbolem KP, tereny placów publicznych oznaczone
symbolem KPP,
b) chodniki lub nawierzchnie pieszo –jezdnie we wszystkich drogach publicznych,
c) ogólnodostępne piesze powiązania pomiędzy terenami, wyznaczone na rysunku planu,
d) co najmniej jedno przejście piesze pod torami;
2) ustala się zasady realizacji i zagospodarowania elementów układu komunikacji pieszej
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.
6. W zakresie komunikacji zbiorowej:
1) ustala się obsługę obszaru planu komunikacja zbiorową poprzez:
a) linię kolejową biegnącą w terenach A5.1 KK, A5.2 KK-KDZ, A5.3 KK,
b) komunikację autobusową w drogach publicznych: 1.1 KDG, 1.2 KDG-KDZ, 1.3 KDG, 1
KDZ, 2 KDZ, drodze zbiorczej prowadzonej w tunelu pod torami kolejowymi i
przystankiem kolejowym w terenach 1.2 KDG-KDZt i A5.2 KK-KDZt, 3 KDZ, 4 KDZ, 2
KDL, 5 KDL, 7 KDL, 8 KDL, 11 KDL, 12 KDL, przy czym dopuszcza się wprowadzenie
komunikacji autobusowej w drogach innych niż wskazane powyżej,
2) ustala się rejon lokalizacji zintegrowanego przystanku kolejowo-autobusowego zgodnie z
rysunkiem planu;
3) wskazuje się na rysunku planu rejony lokalizacji przystanków komunikacji autobusowej.
7. W zakresie parkowania pojazdów:
1) ustala się:
a) lokalizację parkingów na terenach B1.5 KS(U) i E2.3 KS,
b) na terenie A1.1 U/KS przeznaczenie: usługi lub parking;
2) dopuszcza się lokalizację garaży ogólnodostępnych na terenach A3.1 U(KG) i A4.2
U/MW(KG;
3) ustala się dwie strefy parkowania samochodów:
a) strefę Ic - śródmiejską, która obejmuje:
- wszystkie tereny o oznaczeniu literowo-cyfrowym rozpoczynającym się literą „A” za
wyjątkiem terenu A3.4 MN/MW(U),
- wszystkie tereny o oznaczeniu literowo-cyfrowym rozpoczynającym się literą „B” za
wyjątkiem terenów B2.2 U/MW i B9 U/MW,
- wszystkie tereny o oznaczeniu literowo-cyfrowym rozpoczynającym się literą „C” za
wyjątkiem terenów oznaczonych symbolem C3.1 U/MW, C3.2 MN, C4.1 U/MW, C4.2
MN,
- teren D1 U,
b) strefę III – przedmieść, która obejmuje wszystkie pozostałe tereny nie wchodzące w obręb
strefy Ic - śródmiejskiej, o której mowa w lit. a;
4) ustala się wskaźniki parkingowe dla samochodów:
a) w obrębie strefy Ic – śródmiejskiej:
- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej minimum 1 miejsce/1 mieszkanie,
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej minimum 2 miejsca/1 mieszkanie,
- dla biur, urzędów i usług kultury minimum 10 miejsc/1000m² powierzchni użytkowej,
- dla handlu i usług rzemieślniczych minimum 15 miejsc/1000m² powierzchni użytkowej,
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- dla hoteli, pensjonatów, domów wycieczkowych, domów rencisty i domów opieki
społecznej minimum 10 miejsc/1000m² powierzchni użytkowej,
- dla usług gastronomii minimum 15 miejsc/1000m² powierzchni użytkowej,
- dla usług oświaty, zdrowia, sportu i rekreacji minimum 10 miejsc/1000m² powierzchni
użytkowej,
- dla stacji paliw i dystrybucji gazów minimum 1,5 miejsca/1 dystrybutor,
- dla jednostek straży pożarnej minimum 4 miejsca/1 wóz strażacki,
- dla terenów infrastruktury kolejowej minimum 1 miejsce/1000m² powierzchni terenu,
- dla pozostałych usług, nie wymienionych wyżej, minimum 15 miejsc/1000m²
powierzchni użytkowej,
b) w obrębie strefy III - przedmieść:
- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej minimum 1 miejsce/1 mieszkanie nie
mniej jednak niż 1 miejsce/60m² powierzchni użytkowej mieszkania,
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej minimum 2 miejsca/1 mieszkanie,
- dla biur, urzędów i usług kultury minimum 25 miejsc/1000m² powierzchni użytkowej,
- dla handlu i usług rzemieślniczych minimum 30 miejsc/1000m² powierzchni użytkowej,
- dla hoteli, pensjonatów, domów wycieczkowych, domów rencisty i domów opieki
społecznej minimum 15 miejsc/1000m² powierzchni użytkowej,
- dla usług gastronomii minimum 30 miejsc/1000m² powierzchni użytkowej,
- dla usług oświaty, zdrowia, sportu i rekreacji minimum 20 miejsc/1000m² powierzchni
użytkowej,
- dla zakładów produkcyjnych minimum 5 miejsc/1000m² powierzchni użytkowej,
- dla terenów zieleni urządzonej z funkcjami rekreacyjnymi minimum 2 miejsca/1000m²
powierzchni terenu,
- dla kościołów minimum 30 miejsc/1000m² powierzchni użytkowej,
- dla domów zakonnych minimum 3 miejsca/1000m² powierzchni użytkowej,
- dla plebanii minimum 1 miejsce/ obiekt,
- dla pozostałych usług, nie wymienionych wyżej, minimum 30 miejsc/1000m²
powierzchni użytkowej;
5) określa się zasady realizacji miejsc do parkowania dla samochodów:
a) ustala się wyznaczenie w garażach i na parkingach, w tym usytuowanych w terenach dróg
publicznych, miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową
zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych,
b) ustala się, że w przypadku zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 10% ogólnej liczby
miejsc do parkowania stanowią miejsca ogólnodostępne,
c) ustala się, że w przypadku obiektu wielofunkcyjnego, łączna liczba miejsc do parkowania
stanowi sumę miejsc do parkowania dla poszczególnych funkcji obiektu,
d) ustala się lokalizację miejsc do parkowania dla samochodów na terenie działek
budowlanych objętych daną inwestycją, z zastrzeżeniem lit. e,
e) dopuszcza się lokalizację miejsc do parkowania wymaganych dla terenów zieleni
urządzonej z funkcjami rekreacyjnymi w terenach sąsiadujących z nimi dróg publicznych
na obszarze planu,
f) zakazuje się lokalizacji miejsc do parkowania dla samochodów:
- na terenach A2.2 ZP, A3.3 KPP, A3.5 KPP, A3.6 KPP, A3.8 KK, B1.1 ZP, C1.1 ZP, C2.1
ZP, C2.5 IK, D6.3 KP, F8.2 IK, G2.8 KP, G2.9 KP,
- w strefach wymagających szczególnego opracowania projektowego, wyznaczonych na
rysunku planu, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej,
g) zakazuje się przy lokalizacji miejsc do parkowania w terenach dróg publicznych:
- naruszania ciągłości rzędów drzew zgodnie z zapisami §6 pkt 9 lit. c,
- zawężania szerokości chodnika lub przestrzeni do komunikacji pieszej do mniej niż
1,8m;
6) ustala się dla całego obszaru planu wskaźnik parkingowy dla rowerów: minimum 1 miejsce
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do parkowania dla roweru na każde 5 miejsc do parkowania dla samochodów;
7) ustala się lokalizację miejsc do parkowania dla rowerów na terenie działek budowlanych
objętych daną inwestycją.

1)

2)

3)

4)

§12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
w zakresie przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej na
obszarze objętym planem:
a) w powiązaniu z układem zewnętrznym infrastruktury technicznej:
- ustala się budowę nowej infrastruktury technicznej,
- dopuszcza się zachowanie i użytkowanie istniejącej infrastruktury technicznej, a także
jej modernizację, przebudowę i rozbudowę, wynikające z bieżących potrzeb
funkcjonowania oraz przyszłego zagospodarowania terenu zgodnie z zapisami planu,
b) ustala się lokalizowanie infrastruktury technicznej w terenach dróg publicznych,
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, zgodnie z przepisami
odrębnymi,
c) dopuszcza się realizację kanałów zbiorczych w celu prowadzenia sieci infrastruktury
technicznej w terenach dróg publicznych, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na
rysunku planu,
d) dopuszcza się lokalizowanie infrastruktury technicznej poza terenami dróg publicznych, w
sposób niekolidujący z istniejącą lub projektowaną zabudową i zagospodarowaniem
terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi i w miejscach dostępnych dla właściwych służb
eksploatacyjnych;
w zakresie zaopatrzenia w wodę:
a) ustala się zasilanie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej,
b) ustala się DN 80 jako minimalną średnicę sieci wodociągowych na obszarze planu,
c) ustala się pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę, w tym do celów gaśniczych przez
zapewnienie wymaganych parametrów hydraulicznych sieci wodociągowej, odpowiedniej
lokalizacji hydrantów, w tym odpowiedniej odległości od chronionych obiektów i ich
ilości,
d) dopuszcza się budowę indywidualnych ujęć wody:
- na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w przypadku braku dostępu do
miejskiej sieci wodociągowej lub braku warunków technicznych podłączenia obiektu do
miejskiej sieci wodociągowej,
- na potrzeby ogólnodostępnych punktów czerpalnych oraz obiektów związanych ze
służbą zdrowia i bezpieczeństwem państwa,
e) dopuszcza się użytkowanie istniejących indywidualnych ujęć wody w sposób
dotychczasowy i wyłącznie na potrzeby obiektów istniejących,
f) po wybudowaniu miejskiej sieci wodociągowej dającej możliwość zaopatrzenia obiektów
budowlanych w wodę zakazuje się realizacji nowych indywidualnych ujęć wody na cele
bytowe;
w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych:
a) ustala się skanalizowanie obszaru planu do miejskiej sieci kanalizacyjnej,
b) ustala się DN 200 jako minimalną średnicę sieci kanalizacyjnych na obszarze planu,
c) ustala się pełną obsługę kanalizacyjną w zakresie sanitarnym z wykorzystaniem pompowni
sieciowych w obszarze planu,
d) dopuszcza się stosowanie indywidualnych zbiorników bezodpływowych wyłącznie dla
obiektów budowlanych w zabudowie jednorodzinnej, tylko w przypadku braku dostępu do
miejskiej sieci kanalizacyjnej lub braku warunków technicznych podłączenia obiektu do
miejskiej sieci kanalizacyjnej,
e) po wybudowaniu miejskiej sieci kanalizacyjnej dającej możliwość odprowadzenia ścieków
z obiektów budowlanych zakazuje się realizacji nowych zbiorników bezodpływowych;
w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
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5)

6)

7)

8)

9)

a) ustala się zagospodarowywanie oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do
ziemi w granicach nieruchomości własnej, w tym z wykorzystaniem zbiorników
retencyjnych, zbiorników chłonnych i drenażu,
b) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenów dróg
publicznych, terenu drogi wewnętrznej 1 KDW, terenów ciągów pieszych oznaczonych
symbolem KP, terenów placów publicznych oznaczonych symbolem KPP, terenów
infrastruktury kolejowej oznaczonych symbolem KK oraz terenów o intensywności
zabudowy nie mniejszej niż 3,0 lub minimalnym procentowym udziale powierzchni
biologicznie czynnej mniejszym niż 15% do miejskiej sieci kanalizacyjnej
z odprowadzeniem do Kanału Rembertowskiego lub Kanału Bródnowskiego poprzez
kanały o średnicy DN 600 w ulicach Strażackiej i Marsa, zgodnie z przepisami odrębnymi;
w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
a) ustala się zaopatrzenie w ciepło obiektów budowlanych z miejskiej sieci ciepłowniczej o
minimalnej średnicy przewodów DN 20 lub ze źródeł lokalnych zasilanych gazem
ziemnym,
b) dopuszcza się zastosowanie do zasilania źródeł lokalnych lekkiego oleju opałowego,
biomasy lub energii elektrycznej,
c) dopuszcza się do wspomagania źródeł lokalnych wykorzystanie urządzeń o mocy do
100kW wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii poprzez zastosowanie
paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych lub pomp ciepła, zgodnie z przepisami
odrębnymi;
w zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) ustala się pełne zaopatrzenie w gaz ze stacji redukcyjno-pomiarowych I stopnia „Ząbki”
i „Zielonka”, zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) ustala się DN 40 jako minimalną średnicę sieci gazowych na obszarze planu,
c) dopuszcza się stosowanie gazu do zasilania urządzeń kogeneracji rozproszonej
użytkowanych na warunkach określonych w przepisach odrębnych;
w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) ustala się zasilanie w energię elektryczną z istniejącej lub projektowanej miejskiej sieci
elektroenergetycznej o minimalnym napięciu 0,4kV, zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) ustala się pełne pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną, według przepisów
odrębnych,
c) dopuszcza się wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii za pomocą
urządzeń o mocy do 100kW nie posiadających widocznych z poziomu ziemi elementów
ruchomych lub w urządzeniach kogeneracji rozproszonej zasilanych z miejskiej sieci
gazowej,
d) dopuszcza się wytwarzanie energii elektrycznej w ogniwach fotowoltaicznych na
warunkach określonych w przepisach odrębnych,
e) dopuszcza się budowę nowych wbudowanych, wolnostojących lub podziemnych stacji
transformatorowych, na całym obszarze planu, zgodnie z przepisami odrębnymi,
f) ustala się budowę nowych linii elektroenergetycznych wyłącznie jako kablowych
podziemnych,
g) ustala się zastąpienie istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych liniami
kablowymi podziemnymi w przypadku ich przebudowy;
w zakresie obsługi telekomunikacyjnej dopuszcza się obsługę telekomunikacyjną:
a) z sieci kablowej,
b) z sieci radiowej za pośrednictwem istniejących i projektowanych zewnętrznych nadawczoodbiorczych urządzeń telekomunikacyjnych, w tym anten i stacji bazowych telefonii
komórkowej, według przepisów odrębnych;
w zakresie gospodarowania odpadami:
a) nakazuje się zapewnienie dla każdej działki budowlanej miejsc służących do czasowego
magazynowania odpadów stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji,
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b) nakazuje się lokalizowanie miejsc, o których mowa w lit. a, w odległościach zgodnych z
przepisami odrębnymi.
§13. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i
użytkowania terenów:
1) dopuszcza się lokalizowanie tymczasowych obiektów budowlanych nie związanych trwale z
gruntem na potrzeby sezonowych imprez i wydarzeń plenerowych na terenach A3.5 KPP i
F8.1 ZP(US);
2) dopuszcza się lokalizowanie tymczasowych obiektów budowlanych nie związanych trwale z
gruntem na potrzeby sezonowych imprez i wydarzeń plenerowych na terenach A3.2 U/MW i
F3.3 U do czasu realizacji na tych terenach docelowego przeznaczenia i zasad
zagospodarowania określonych w planie;
3) dopuszcza się użytkowanie przystanku końcowego autobusowego na terenie A2.2 ZP do
czasu oddania do użytkowania tunelu, o którym mowa w §11 ust. 3 pkt 4.
§14. 1. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu
wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w wysokości 30% dla terenów o przeznaczeniu oznaczonym symbolami U,
UKR/MWZ(U), U(P), U(KG), U/KS, U/MW, U/MW(KG), U/MN, MW(U), MN, MN/MW,
MN/MW(U), KS(U).
2. Dla pozostałych terenów nie wymienionych w ust.1 nie ustala się stawki procentowej.
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Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe dla terenów

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)

8)

§15. Dla terenu A1.1 U/KS ustala się:
przeznaczenie: usługi lub parking;
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) realizacja parkingu wyłącznie w postaci ogólnodostępnego parkingu typu „Parkuj i Jedź”,
b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 3000 m2,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 55 % powierzchni działki budowlanej,
d) maksymalna wysokość zabudowy – 13 m,
e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 25 % powierzchni
działki budowlanej,
f) minimalna intensywność zabudowy – 1,00,
g) maksymalna intensywność zabudowy – 2,25, w tym 1,65 dla części nadziemnej, a 0,60 dla
części podziemnej;
h) granica strefy ochronnej obszaru kolejowego - zgodnie z rysunkiem planu,
i) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
j) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
k) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
l) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych – zgodnie z §5 ust. 8,
m) zachowanie i ochrona drzew o najwyższych walorach przyrodniczych, wskazanych na
rysunku planu – zgodnie z §6 pkt 9 lit. a,
n) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
o) dopuszcza się lokalizację stacji paliw i dystrybucji gazów oraz wolnostojących myjni
samochodowych;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu - zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – zgodnie z §6;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 19 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
zasady obsługi terenu – infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania – zgodnie z §13.

§16. Dla terenu A1.2 U ustala się:
1) przeznaczenie: usługi;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 500 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 55 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 16 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 25 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,60,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 2,25, w tym 1,65 dla części nadziemnej, a 0,60 dla
części podziemnej;
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3)
4)
5)
6)

7)

8)

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów – zgodnie z §5
ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z § 5ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych – zgodnie z §5 ust. 8,
k) zachowanie i ochrona drzew o najwyższych walorach przyrodniczych, wskazanych na
rysunku planu – zgodnie z §6 pkt 9 lit. a,
l) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu - zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – zgodnie z §6;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 19 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
zasady obsługi terenu – infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania – zgodnie z §13.
§17. Dla terenu A2.1 U/MW ustala się:
przeznaczenie: usługi lub zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem §7 pkt 1 i 2 oraz zasady
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 500 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 55 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 16 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,70,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 2,25 w tym 1,65 dla części nadziemnej, a 0,60 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie z §5
ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7;
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) zachowanie i ochrona drzew o najwyższych walorach przyrodniczych, wskazanych na
rysunku planu - zgodnie z §6 pkt 9 lit. a,
l) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
m) dopuszcza się remont i przebudowę istniejących budynków mieszkalnych
jednorodzinnych oraz ich rozbudowę i nadbudowę zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi
dla terenu;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu - zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - zgodnie z §7 pkt 1, 2;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 2 KDZ, 2 KDL i 45 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
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energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
9) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania- zgodnie z §13.

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)

1)

2)

3)
4)
5)
6)

§18.Dla terenu A2.2 ZP ustala się:
przeznaczenie: zieleń urządzona - park;
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) zakazuje się lokalizacji budynków,
b) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury o maksymalnej wysokości 3m,
c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 70 % powierzchni
działki budowlanej,
d) zakazuje się lokalizacji ogrodzeń;
e) zakazuje się umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych,
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 45 KDD,
b) zakaz lokalizacji miejsc do parkowania;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, energię
elektryczną, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz gospodarowania
odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania- zgodnie z §13.
§19. Dla terenu A 3.1 U(KG) ustala się:
przeznaczenie:
a) podstawowe: usługi,
b) dopuszczalne: garaż ogólnodostępny;
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) realizacja garażu ogólnodostępnego wyłącznie w postaci garażu podziemnego,
b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 5000 m2,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50 % powierzchni działki budowlanej,
d) maksymalna wysokość zabudowy – 20 m,
e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 15 % powierzchni
działki budowlanej,
f) minimalna intensywność zabudowy – 0,50,
g) maksymalna intensywność zabudowy – 3,00, w tym 2,40 dla części nadziemnej, a 0,60 dla
części podziemnej,
h) granica strefy ochronnej obszaru kolejowego - zgodnie z rysunkiem planu,
i) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie z §5
ust. 5,
j) kolorystyka budynków – zgodnie z 5 ust. 6,
k) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
l) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych – zgodnie z §5 ust. 8,
m) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu - zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 45 KDD,
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b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
7) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
8) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)

8)

§20. Dla terenu A3.2 U/MW ustala się:
przeznaczenie: usługi lub zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 2500 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 20 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 25 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,50,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 3,00, w tym 2,40 dla części nadziemnej, a 0,60 dla
części podziemnej,
g) granica strefy ochronnej wokół kolejowego - zgodnie z rysunkiem planu,
h) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
i) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
j) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
k) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z 5 ust. 8,
l) ustala się, zgodnie z rysunkiem planu, strefę wymagającą szczególnego opracowania
projektowego w oparciu o zasady określone w §5 ust. 9,
m) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
n) lokalizacja parterów usługowo-handlowych w budynkach - zgodnie z rysunkiem planu;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 16 KDD poprzez teren placu publicznego A 3.5
KPP,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.

§21. Dla terenu A3.3 KPP ustala się:
1) przeznaczenie: plac publiczny;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) zakazuje się lokalizacji budynków,
b) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury o maksymalnej wysokości 3m,
c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 15 % powierzchni
działki budowlanej,
d) granica strefy ochronnej obszaru kolejowego - zgodnie z rysunkiem planu,
e) zakazuje się lokalizacji ogrodzeń,
f) zakazuje się umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych,
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3)
4)
5)
6)

7)

8)

g) ustala się, zgodnie z rysunkiem planu, strefę wymagającą szczególnego opracowania
projektowego w oparciu o zasady określone w §5 ust. 9,
h) zasady i wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - zgodnie
z §8,
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 45 KDD,
b) zakazuje się lokalizacji miejsc do parkowania dla samochodów;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.

§22. Dla terenu A3.4 MN/MW(U) ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna,
b) dopuszczalne: usługi – wyłącznie w postaci lokali usługowych w zabudowie
mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem §7 pkt 1 i 2 oraz zasady
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 500 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 55 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 12 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30% powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,40,
f) maksymalna intensywność zabudowy –1,40, w tym 1,00 dla części nadziemnej, a 0,40 dla
części podziemnej;
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - zgodnie z §7 pkt 1, 2;
6) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
7) zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 2 KDL, 15 KDD i 16 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
8) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
9) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§23. Dla terenu A3.5 KPP ustala się:
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1) przeznaczenie: plac publiczny;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) zakazuje się lokalizacji budynków,
b) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury o maksymalnej wysokości 3m,
c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 15 % powierzchni
działki budowlanej,
d) granica strefy ochronnej obszaru kolejowego - zgodnie z rysunkiem planu,
e) zakazuje się lokalizacji ogrodzeń,
f) zakazuje się umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych,
g) ustala się, zgodnie z rysunkiem planu, strefę wymagającą szczególnego opracowania
projektowego w oparciu o zasady określone w §5 ust. 9,
h) zasady i wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - zgodnie
z §8;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu - zgodnie z
§9;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
6) zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 16 KDD,
b) zakazuje się lokalizacji miejsc do parkowania dla samochodów,
c) ustala się lokalizację dojazdu do terenu A3.2 U/MW we wschodniej części placu
publicznego z włączeniem do drogi publicznej 16 KDD;
7) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
8) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.

1)
2)

3)
4)
5)
6)

§24. Dla terenu A3.6 KPP ustala się:
przeznaczenie: plac publiczny;
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) zakazuje się lokalizacji budynków,
b) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, w tym terenowych urządzeń
rekreacyjno-wypoczynkowych, w szczególności siłowni plenerowej, o maksymalnej
wysokości 3m,
c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30 % powierzchni
działki budowlanej,
d) granica strefy ochronnej obszaru kolejowego - zgodnie z rysunkiem planu,
e) zakazuje się lokalizacji ogrodzeń,
f) zakazuje się rozmieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych,
g) ustala się, zgodnie z rysunkiem planu, strefę wymagającą szczególnego opracowania
projektowego w oparciu o zasady określone w §5 ust. 9,
h) zasady i wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - zgodnie
z §8;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 2 KDL,
b) zakazuje się lokalizacji miejsc do parkowania dla samochodów;
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7) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, energię
elektryczną, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz gospodarowania
odpadami zgodnie z §12;
8) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)

8)

§25. Dla terenów A3.7 KK, A3.8 KK ustala się:
przeznaczenie: infrastruktura kolejowa;
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) wskazuje się na rysunku planu usytuowanie istniejącej bocznicy kolejowej na terenie A3.8
KK,
b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 5 % powierzchni
działki budowlanej,
c) zakazuje się rozmieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna terenu A 3.7 KK z drogi publicznej 45 KDD poprzez teren A5.3
KK, a terenu A 3.8 KK z drogi publicznej 45 KDD poprzez teren A5.3 KK oraz z drogi
publicznej 16 KDD poprzez teren A3.5 KP,
b) dopuszcza się lokalizację miejsc do parkowania dla samochodów na terenie A 3.7 KK
zgodnie ze wskaźnikami parkingowymi ustalonymi w §11 ust.7,
c) zakazuje się lokalizacji miejsc do parkowania dla samochodów na terenie A3.8 KK;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, energię
elektryczną, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz gospodarowania
odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.

§26. Dla terenu A4.1 U/MW ustala się:
1) przeznaczenie: usługi lub zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 2000 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 20 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 25 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,80,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 3,00, w tym 2,40 dla części nadziemnej, a 0,60 dla
części podziemnej,
g) granica strefy ochronnej obszaru kolejowego - zgodnie z rysunkiem planu,
h) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie z §5
ust. 5,
i) kolorystyka budynków – zgodnie z 5 ust. 6,
j) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7; linia ogrodzenia nie może wychodzić przed wyznaczoną
na rysunku planu linię zabudowy,
k) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
l) ustala się, zgodnie z rysunkiem planu, strefę wymagającą szczególnego opracowania
projektowego w oparciu o zasady określone w §5 ust. 9,
m) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
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3)
4)
5)
6)

7)

8)

1)

2)

3)
4)
5)
6)

7)

8)

n) lokalizacja parterów usługowo-handlowych w budynkach - zgodnie z rysunkiem planu;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 16 KDD i 44 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§27. Dla terenu A4.2 U/MW(KG) ustala się:
przeznaczenie:
a) podstawowe: usługi lub zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) dopuszczalne: garaż ogólnodostępny;
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 1500 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 70 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 16 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,60,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 3,00, w tym 2,20 dla części nadziemnej, a 0,80 dla
części podziemnej,
g) granica strefy ochronnej obszaru kolejowego - zgodnie z rysunkiem planu,
h) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie z §5
ust. 5,
i) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
j) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
k) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
l) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 16 KDD, 18 KDD i 44 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.

§28. Dla terenu A4.3 U/MW ustala się:
1) przeznaczenie: usługi lub zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 450 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50 % powierzchni działki budowlanej,
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7)
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c) maksymalna wysokość zabudowy – 16 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 25 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,30,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 2,20, w tym 1,70 dla części nadziemnej, a 0,50 dla
części podziemnej,
g) granica strefy ochronnej obszaru kolejowego - zgodnie z rysunkiem planu,
h) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
i) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
j) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
k) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
l) zachowanie i ochrona drzewa o najwyższych walorach przyrodniczych, wskazanego na
rysunku planu - zgodnie z §6 pkt 9 lit. a,
m) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
n) dopuszcza się remont i przebudowę istniejących budynków mieszkalnych
jednorodzinnych oraz ich rozbudowę i nadbudowę zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi
dla terenu;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 16 KDD, 17 KDD i 18 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.

§29. Dla terenów A5.1 KK, A5.3 KK ustala się:
1) przeznaczenie: infrastruktura kolejowa;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem §7 pkt 1 i 2 oraz zasady
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 15 % powierzchni działki budowlanej,
b) maksymalna wysokość zabudowy – 10m,
c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 5 % powierzchni
działki budowlanej,
d) minimalna intensywność zabudowy – 0,00,
e) maksymalna intensywność zabudowy – 0,15,
f) ustala się rejon lokalizacji zintegrowanego przystanku kolejowo-autobusowego zgodnie z
rysunkiem planu,
g) ustala się w terenie A5.1 KK połączenie piesze pomiędzy terenami 1.1 KDG i 2 KDZ w
postaci przejścia podziemnego pod torami kolejowymi, z wyjściem prowadzącym na
perony;
h) dopuszcza się, w terenie A5.3 KK, lokalizację przejścia podziemnego pod torami
kolejowymi z wyjściem prowadzącym na perony,
i) dopuszcza się lokalizację wyjść i wind łączących przystanki autobusowe w tunelu z
peronami w ramach zintegrowanego przystanku kolejowo-autobusowego oraz
prowadzących z tunelu na poziom terenu drogi publicznej,
j) dopuszcza się lokalizację ekranów akustycznych,
k) wskazuje się na rysunku planu usytuowanie torów istniejącej bocznicy kolejowej na
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3)
4)
5)
6)

7)

8)

1)
2)

3)
4)

terenie A5.3 KK,
l) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
m) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
n) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
o) zakazuje się rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych,
p) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków na terenie A5.1 KK - zgodnie z §7 pkt
1, 2;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna terenu A5.1 KK z dróg publicznych 1.1 KDG i 19 KDD, terenu
A5.3 KK z dróg publicznych 1.3 KDG, 18 KDD i 45 KDD,
b) ustala się poprzez teren A5.3 obsługę komunikacyjną terenów A3.7 KK i A3.8 KK z drogi
publicznej 45 KDD,
c) dopuszcza się lokalizację miejsc do parkowania zgodnie ze wskaźnikami parkingowymi
ustalonymi w §11 ust.7;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§30. Dla terenu A5.2 KK-KDZt ustala się:
przeznaczenie: infrastruktura kolejowa i droga publiczna klasy zbiorczej w tunelu;
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40 % powierzchni działki budowlanej,
b) maksymalna wysokość zabudowy – 10m,
c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 0 % powierzchni
działki budowlanej,
d) minimalna intensywność zabudowy – 0,00,
e) maksymalna intensywność zabudowy – 0,40,
f) ustala się lokalizację tunelu pod torami kolejowymi zgodnie z §11 ust. 3 pkt 4,
g) ustala się rejon lokalizacji zintegrowanego przystanku kolejowo-autobusowego zgodnie z
rysunkiem planu,
h) dopuszcza się lokalizację wyjść i wind łączących przystanki autobusowe w tunelu z
peronami w ramach zintegrowanego przystanku kolejowo-autobusowego oraz
prowadzących z tunelu na poziom terenu drogi publicznej,
i) dopuszcza się lokalizację przejścia podziemnego pod torami kolejowymi, łączącego tereny
1.1 KDG i 2 KDZ,
j) dopuszcza się lokalizację ekranów akustycznych,
k) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie z §5
ust. 5,
l) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
m) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
n) zakazuje się rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych,
o) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu - zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6,
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5) zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna terenu z dróg publicznych 1.2 KDG-KDZt, 2 KDZ i 3 KDZ,
b) dopuszcza się lokalizację miejsc do parkowania zgodnie ze wskaźnikami parkingowymi
ustalonymi w §11 ust.7;
6) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
7) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§31. Dla terenu B1.1 ZP ustala się:
1) przeznaczenie: zieleń urządzona - park;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) zakazuje się lokalizacji budynków,
b) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury o maksymalnej wysokości 3m;
c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 70 % powierzchni
działki budowlanej,
d) zakazuje się lokalizacji ogrodzeń,
e) zakazuje się umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych,
f) zachowanie i ochrona drzew o najwyższych walorach przyrodniczych, wskazanych na
rysunku planu - zgodnie z §6 pkt 9 lit. a;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu - zgodnie z
§9;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - zgodnie z §7 pkt 3;
7) zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 3 KDZ,
b) zakaz lokalizacji miejsc do parkowania;
8) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, energię
elektryczną, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz gospodarowania
odpadami zgodnie z §12;
9) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§32. Dla terenu B1.2 U ustala się:
1) przeznaczenie: usługi;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem §7 pkt 1 i 2 oraz zasady
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 35 % powierzchni działki budowlanej,
b) maksymalna wysokość zabudowy – 12 m,
c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 40 % powierzchni
działki budowlanej,
d) minimalna intensywność zabudowy – 0,20,
e) maksymalna intensywność zabudowy – 1,20, w tym 0,90 dla części nadziemnej, a 0,30 dla
części podziemnej,
f) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
g) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
h) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7; linia ogrodzenia od strony ulicy 1.1 KDG nie może
wychodzić przed lico istniejącego budynku;
i) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
j) zachowanie i ochrona drzew o najwyższych walorach przyrodniczych, wskazanych na
29

Projekt

3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

rysunku planu - zgodnie z §6 pkt 9 lit. a,
k) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
l) lokalizacja odcinka ogólnodostępnego pieszego powiązania pomiędzy terenami 7 KDL a
1.1 KDG - zgodnie z rysunkiem planu;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - zgodnie z §7 pkt 1, 2;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 1.1 KDG;
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§33. Dla terenu B1.3 U ustala się:
przeznaczenie: usługi;
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem §7 pkt 1 i 2 oraz zasady
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50 % powierzchni działki budowlanej,
b) maksymalna wysokość zabudowy – 12 m,
c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 40 % powierzchni
działki budowlanej,
d) minimalna intensywność zabudowy – 0,20,
e) maksymalna intensywność zabudowy – 1,20, w tym 0,90 dla części nadziemnej, a 0,30 dla
części podziemnej,
f) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
g) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
h) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
i) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
j) zachowanie i ochrona drzew o najwyższych walorach przyrodniczych, wskazanych na
rysunku planu - zgodnie z §6 pkt 9 lit. a,
k) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - zgodnie z §7 pkt 1, 2;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 1.1 KDG;
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.

§34. Dla terenu B1.4 U ustala się:
1) przeznaczenie: usługi;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
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3)
4)
5)
6)

7)

8)

przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy –50 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 12m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 15% powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,10,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 2,00, w tym 1,50 dla części nadziemnej, a 0,50 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 21 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.

§35. Dla terenu B1.5 KS(U) ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: parking,
b) dopuszczalne: usługi;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) realizacja parkingu wyłącznie w postaci ogólnodostępnego parkingu typu „Parkuj i Jedź”,
b) powierzchnia użytkowa usług nie może być większa niż 20 % powierzchni użytkowej
nadziemnych kondygnacji wszystkich budynków i obiektów budowlanych na działce
budowlanej,
c) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 2000 m2,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy – 70 % powierzchni działki budowlanej,
e) maksymalna wysokość zabudowy – 13 m,
f) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 10 % powierzchni
działki budowlanej,
g) minimalna intensywność zabudowy – 0,30,
h) maksymalna intensywność zabudowy – 3,50, w tym 2,65 dla części nadziemnej, a 0,85 dla
części podziemnej,
i) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
j) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
k) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
l) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
m) zachowanie i ochrona drzew o najwyższych walorach przyrodniczych, wskazanych na
rysunku planu - zgodnie z §6 pkt 9 lit. a,
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3)
4)
5)
6)

7)

8)

n) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
o) dopuszcza się lokalizację stacji paliw i dystrybucji gazów oraz wolnostojących myjni
samochodowych;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 1.1 KDG i 21 KDD,
b) wskazuje się na rysunku planu rejony lokalizacji wjazdów na teren parkingu z dróg
publicznych 1.1 KDG i 21 KDD,
c) dopuszcza się realizację drogi wewnętrznej biegnącej przez teren ogólnodostępnego
parkingu od ulicy 21 KDD do ulicy 1.1 KDG,
d) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.

§36. Dla terenu B1.6 U/MW ustala się:
1) przeznaczenie: usługi lub zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 1800 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 12 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 25 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,10,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 1,80, w tym 1,20 dla części nadziemnej, a 0,60 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie z §5
ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
6) zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 7 KDL i 21 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
7) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
8) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§37. Dla terenu B1.7 U/MW ustala się:
1) przeznaczenie: usługi lub zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
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5)
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7)

8)

przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 1800 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 12 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 25 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,30,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 1,80, w tym 1,20 dla części nadziemnej, a 0,60 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
l) lokalizacja odcinka ogólnodostępnego pieszego powiązania pomiędzy terenami 7 KDL a
1.1 KDG - zgodnie z rysunkiem planu;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 7 KDL,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.

§38. Dla terenu B1.8 U/MW ustala się:
1) przeznaczenie: usługi lub zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 1800 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 16 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 25 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,30,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 2,50, w tym 1,90 dla części nadziemnej, a 0,60 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
l) dopuszcza się remont i przebudowę istniejących budynków mieszkalnych
jednorodzinnych oraz ich rozbudowę i nadbudowę zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi
dla terenu;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
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4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
6) zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 7 KDL,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
7) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
8) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

§39. Dla terenu B1.9 U/MW ustala się:
przeznaczenie: usługi lub zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem §7 pkt 1 i 2 oraz zasady
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 350 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 80 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 16 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 10% powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,20,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 4,00, w tym 3,20 dla części nadziemnej, a 0,80 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie z §5
ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7; linia ogrodzenia nie może wychodzić przed wyznaczoną
na rysunku planu linię zabudowy,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
l) lokalizacja parterów usługowo-handlowych w budynkach - zgodnie z rysunkiem planu,
m) dopuszcza się remont i przebudowę istniejących budynków mieszkalnych
jednorodzinnych oraz ich rozbudowę i nadbudowę zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi
dla terenu;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - zgodnie z §7 pkt 1, 2, 3, 6;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 3 KDZ i 7 KDL,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust. 7;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.

§40. Dla terenu B1.10 U/MW ustala się:
1) przeznaczenie: usługi lub zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem §7 pkt 1 i 2 oraz zasady
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 750 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 80 % powierzchni działki budowlanej,
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3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

c) maksymalna wysokość zabudowy – 16 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 10 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,50,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 3,00, w tym 2,40 dla części nadziemnej, a 0,60 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie z §5
ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7; linia ogrodzenia nie może wychodzić przed wyznaczoną
na rysunku planu linię zabudowy,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
l) lokalizacja parterów usługowo-handlowych w budynkach - zgodnie z rysunkiem planu;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - zgodnie z §7 pkt 1, 2, 3;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 3 KDZ,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.

§41.Dla terenu B2.1 U ustala się:
1) przeznaczenie: usługi;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 1500 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 12 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,30,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 1,80, w tym 1,20 dla części nadziemnej, a 0,60 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
l) dopuszcza się lokalizację stacji paliw i dystrybucji gazów oraz wolnostojących myjni
samochodowych;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
6) zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
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a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 5 KDL, 7 KDL i 21 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
7) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
8) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§42. Dla terenu B2.2 U/MW ustala się:
1) przeznaczenie usługi lub zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 500 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 70 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 12 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 10 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,50,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 2,50, w tym 1,80 dla części nadziemnej, a 0,70 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
6) zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 7 KDL i 34 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
7) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
8) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§43. Dla terenu B3.1 U/MW ustala się:
1) przeznaczenie: usługi lub zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 1200 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 12 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 35 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,10,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 2,40, w tym 1,80 dla części nadziemnej, a 0,60 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
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3)
4)
5)
6)

7)

8)

i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
l) lokalizacja parterów usługowo-handlowych w budynkach - zgodnie z rysunkiem planu;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 7 KDL i 32 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.

§44. Dla terenu B3.2 UP ustala się:
1) przeznaczenie: usługi publiczne z zakresu usług oświaty, zdrowia, kultury, sportu i rekreacji;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 1200 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 12 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 25 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,10,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 2,40, w tym 1,80 dla części nadziemnej, a 0,60 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
6) zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 8 KDL i 32 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
7) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z12;
8) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§45. Dla terenu B4.1 UP ustala się:
1) przeznaczenie: usługi publiczne z zakresu bezpieczeństwa publicznego;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 2000 m²,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40 % powierzchni działki budowlanej,
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4)
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6)

7)
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c) maksymalna wysokość zabudowy – 12 m, przy czym dopuszcza się wysokość do 20 m dla
wieży w zabudowaniach straży pożarnej,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 35 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,10,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 1,00, w tym 0,75 dla części nadziemnej, a 0,25 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie z §5
ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 7 KDL i 32 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.

§46. Dla terenu B4.2 MW(U) ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) dopuszczalne: usługi;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 900 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 12 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 25 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,30,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 2,40, w tym 1,80 dla części nadziemnej, a 0,60 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie z §5
ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) zachowanie i ochrona drzew o najwyższych walorach przyrodniczych, wskazanych na
rysunku planu - zgodnie z §6 pkt 9 lit. a,
l) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
m) dopuszcza się remont i przebudowę istniejących budynków mieszkalnych
jednorodzinnych oraz ich rozbudowę i nadbudowę zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi
dla terenu;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
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4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
6) zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 7 KDL, 31 KDD i 32 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
7) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
8) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

§47. Dla terenu B5.1 U/MW ustala się:
przeznaczenie: usługi lub zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem §7 pkt 1 i 2 oraz zasady
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 500 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 20 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 25 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,30,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 3,20, w tym 2,60 dla części nadziemnej, a 0,60 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie z §5
ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7, linia ogrodzenia nie może wychodzić przed wyznaczoną
na rysunku planu linię zabudowy,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
l) lokalizacja parterów usługowo-handlowych w budynkach - zgodnie z rysunkiem planu;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - zgodnie z §7 pkt 1, 2, 3;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 4 KDZ, 7 KDL i 8 KDL,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.

§48. Dla terenu B5.2 MW(U) ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) dopuszczalne: usługi;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem §7 pkt 1 i 2 oraz zasady
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 500 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 45 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 12 m,
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d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 25 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,30,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 1,80, w tym 1,35 dla części nadziemnej, a 0,45 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
l) dopuszcza się remont i przebudowę istniejących budynków mieszkalnych
jednorodzinnych oraz ich rozbudowę i nadbudowę zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi
dla terenu;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - zgodnie z §7 pkt 1, 2;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 7 KDL, 8 KDL i 31 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.

§49. Dla terenu B6.1 U/MW ustala się:
1) przeznaczenie: usługi lub zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 3000 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 18 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 25 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 1,50,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 2,20, w tym 1,70 dla części nadziemnej, a 0,50 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7; linia ogrodzenia nie może wychodzić przed wyznaczoną
na rysunku planu linię zabudowy,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
l) lokalizacja parterów usługowo-handlowych w budynkach - zgodnie z rysunkiem planu;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
6) zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
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a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 8 KDL i 29 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
7) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz i
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
8) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§50. Dla terenów B6.2 MN/MW, B7.2 MN/MW, B8.2 MN/MW ustala się:
1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem §7 pkt 1 i 2 oraz zasady
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 500 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 12 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 35 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,20,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 1,40, w tym 0,90 dla części nadziemnej, a 0,50 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie z §5
ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - zgodnie z §7 pkt 1 i 2 dla terenów
B6.2 MW/MN, B8.2 MW/MN;
6) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
7) zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna terenu B6.2 MN/MW z dróg publicznych 8 KDL, 29 KDD i 30
KDD, terenu B7.2 MN/MW z dróg publicznych 27 KDD, 28 KDD i 29 KDD, terenu B8.2
MN/MW z dróg publicznych 26 KDD i 27 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
8) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
9) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§51. Dla terenu B7.1 U/MW ustala się:
1) przeznaczenie: usługi lub zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 2000 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 15 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,80,
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f) maksymalna intensywność zabudowy – 1,80, w tym 1,20 dla części nadziemnej, a 0,60 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie z §5
ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7; linia ogrodzenia nie może wychodzić przed wyznaczoną
na rysunku planu linię zabudowy,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
l) lokalizacja parterów usługowo-handlowych w budynkach - zgodnie z rysunkiem planu;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - zgodnie z §7 pkt 3;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 4 KDZ i 29 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.

§52. Dla terenu B7.3 U/MW ustala się:
1) przeznaczenie: usługi lub zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 1800 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 22 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 25 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 1,00,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 3,60, w tym 2,80 dla części nadziemnej, a 0,80 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7; linia ogrodzenia nie może wychodzić przed wyznaczoną
na rysunku planu linię zabudowy,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
l) lokalizacja parterów usługowo-handlowych w budynkach - zgodnie z rysunkiem planu;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z § 10;
6) zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 27 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
7) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
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gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
8) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

§53. Dla terenu B8.1 U/MW ustala się:
przeznaczenie: usługi lub zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem §7 pkt 1 i 2 oraz zasady
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 800 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 16 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 25 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 1,00
f) maksymalna intensywność zabudowy – 2,50, w tym 2,00 dla części nadziemnej, a 0,50 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie z §5
ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia –zgodnie z §5 ust. 7; linia ogrodzenia nie może wychodzić przed wyznaczoną
na rysunku planu linię zabudowy,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
l) lokalizacja parterów usługowo-handlowych w budynkach - zgodnie z rysunkiem planu,
m) dopuszcza się remont i przebudowę istniejących budynków mieszkalnych
jednorodzinnych oraz ich rozbudowę i nadbudowę zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi
dla terenu;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - zgodnie z §7 pkt 1, 2, 3;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 4 KDZ, 26 KDD i 27 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.

§54. Dla terenu B9 U/MW ustala się:
1) przeznaczenie: usługi lub zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 500 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 65 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 12 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 25 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,30,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 2,00, w tym 1,50 dla części nadziemnej, a 0,50 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
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z §5 ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
l) dopuszcza się remont i przebudowę istniejących budynków mieszkalnych
jednorodzinnych oraz ich rozbudowę i nadbudowę zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi
dla terenu;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 4 KDZ, 26 KDD i 50 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.

§55. Dla terenu C1.1 ZP ustala się:
1) przeznaczenie: zieleń urządzona - park;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) zakazuje się lokalizacji budynków,
b) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury o maksymalnej wysokości 4m,
c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 70 % powierzchni
działki budowlanej,
d) zakazuje się lokalizacji ogrodzeń,
e) zakazuje się umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych,
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - zgodnie z §7 pkt 3, 4;
6) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
7) zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 3 KDZ,
b) zakaz lokalizacji miejsc do parkowania;
8) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, energię
elektryczną, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz gospodarowania
odpadami zgodnie z §12;
9) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§56. Dla terenu C1.2 U/MW ustala się:
1) przeznaczenie: usługi lub zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem §7 pkt 1 i 2 oraz zasady
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 500 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 65 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 16 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20 % powierzchni
działki budowlanej,
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e) minimalna intensywność zabudowy – 0,50,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 2,50, w tym 2,00 dla części nadziemnej, a 0,50 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia –zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
l) lokalizacja parterów usługowo-handlowych w budynkach - zgodnie z rysunkiem planu,
m) dopuszcza się remont i przebudowę istniejących budynków mieszkalnych
jednorodzinnych oraz ich rozbudowę i nadbudowę zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi
dla terenu;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - zgodnie z §7 pkt 1, 2, 3;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 1.3 KDG, 3 KDZ, 4 KDZ i 23 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§57. Dla terenów C1.3 MN/MW, C2.3 MN/MW, C2.4 MN/MW ustala się:
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna;
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 500 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 12 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 35 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,30,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 1,20, w tym 0,70 dla części nadziemnej, a 0,50 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna terenów C1.3 MN/MW i C2.3 MN/MW z drogi publicznej 23
KDD, terenu C2.4 MN/MW z dróg publicznych 23 KDD i 24 KDD,
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b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
7) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
8) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§58. Dla terenu C1.4 UA(U) ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: usługi administracji publicznej,
b) dopuszczalne: usługi spoza zakresu usług administracji publicznej;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 75 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 16 m, a dla dominanty wysokościowej – 25 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 5 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 1,50,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 3,00, w tym 2,25 dla części nadziemnej, a 0,75 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie z §5
ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
l) lokalizacja dominanty wysokościowej - zgodnie z rysunkiem planu;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu - zgodnie z
§9;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - zgodnie z §7 pkt 3;
6) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
7) zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 4 KDZ, 22 KDD i 23 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
8) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z 12;
9) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§59. Dla terenu C1.5 U/MW ustala się:
1) przeznaczenie: usługi lub zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 500 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 12 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 25 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,30,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 1,50, w tym 1,00 dla części nadziemnej, a 0,50 dla
części podziemnej,
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g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie z §5
ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
l) dopuszcza się remont i przebudowę istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
oraz jego rozbudowę i nadbudowę zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi dla terenu;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna terenu z drogi publicznej 23 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§60. Dla terenu C2.1 ZP ustala się:
przeznaczenie: zieleń urządzona - park;
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) zakazuje się lokalizacji budynków,
b) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury o maksymalnej wysokości 5m,
c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 70 % powierzchni
działki budowlanej,
d) zakazuje się umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych,
e) zachowanie i ochrona drzew o najwyższych walorach przyrodniczych, wskazanych na
rysunku planu - zgodnie z §6 pkt 9 lit. a;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - zgodnie z §7 pkt 3;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 22 KDD i 23 KDD,
b) zakazuje się lokalizacji miejsc do parkowania;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, energię
elektryczną, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz gospodarowania
odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.

§61. Dla terenu C2.2 U/MW ustala się:
1) przeznaczenie: usługi lub zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem §7 pkt 1 i 2 oraz zasady
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 500 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 16 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 25 % powierzchni
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działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy –0,70,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 2,50, w tym 2,00 dla części nadziemnej, a 0,50 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie z §5
ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) zachowanie i ochrona drzewa o najwyższych walorach przyrodniczych, wskazanego na
rysunku planu - zgodnie z §6 pkt 9 lit. a,
l) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
m) lokalizacja parterów usługowo-handlowych w budynkach - zgodnie z rysunkiem planu,
n) dopuszcza się remont i przebudowę istniejących budynków mieszkalnych
jednorodzinnych oraz ich rozbudowę i nadbudowę zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi
dla terenu;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - zgodnie z §7 pkt 1, 2, 3;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 4 KDZ, 23 KDD i 24 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.

§62. Dla terenu C2.5 IK ustala się:
1) przeznaczenie: infrastruktura kanalizacyjna;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) zakazuje się lokalizacji budynków i obiektów małej architektury,
b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 40 % powierzchni
działki budowlanej,
c) ogrodzenia - zgodnie z §5 ust. 7,
d) zakazuje się umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - zgodnie z §7 pkt 3;
6) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
7) zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 22 KDD,
b) zakaz lokalizacji miejsc do parkowania;
8) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, energię
elektryczną, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz gospodarowania
odpadami zgodnie z §12;
9) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
48

Projekt

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

§63. Dla terenów C3.1 U/MW, C4.1 U/MW ustala się:
przeznaczenie: usługi lub zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem §7 pkt 1 i 2 oraz zasady
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 500 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 12 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 25 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,50,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 1,20, w tym 0,80 dla części nadziemnej, a 0,40 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) zachowanie i ochrona drzew o najwyższych walorach przyrodniczych, wskazanych na
rysunku planu na terenie C3.1 U/MW - zgodnie z §6 pkt 9 lit. a,
l) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
m) lokalizacja parterów usługowo-handlowych w budynkach na terenie C3.1 U/MW zgodnie z rysunkiem planu,
n) dopuszcza się remont i przebudowę istniejących budynków mieszkalnych
jednorodzinnych oraz ich rozbudowę i nadbudowę zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi
dla terenu;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - zgodnie z §7 pkt 1, 2, 3;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna terenu C3.1 U/MW z dróg publicznych 4 KDZ, 24 KDD i 25
KDD, terenu C4.1 U/MW z dróg publicznych 4 KDZ, 12 KDL i 25 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.

§64. Dla terenów C3.2 MN, C4.2 MN ustala się:
1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem §7 pkt 1 i 2 oraz zasady
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 500 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 35 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 9 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 50 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,10,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 0,60,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie z §5
ust. 5,
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kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
zachowanie i ochrona drzew o najwyższych walorach przyrodniczych, wskazanych na
rysunku planu na terenie C4.2 MN - zgodnie z §6 pkt 9 lit. a,
l) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
m) dopuszcza się remont i przebudowę istniejących budynków mieszkalnych
wielorodzinnych bez prawa ich rozbudowy i nadbudowy;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - zgodnie z §7 pkt 1, 2;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna terenu C3.2 MN z dróg publicznych 23 KDD i 25 KDD, terenu
C4.2 MN z dróg publicznych 12 KDL, 23 KDD i 25 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z 12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
h)
i)
j)
k)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

§65. Dla terenu D1 U ustala się:
1) przeznaczenie: usługi;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 1000 m²,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 12 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,70,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 2,00, w tym 1,50 dla części nadziemnej, a 0,50 dla
części podziemnej,
g) granica strefy ochronnej obszaru kolejowego - zgodnie z rysunkiem planu,
h) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
i) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
j) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
k) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
l) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
6) zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 16 KDD, 17 KDD i 18 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
7) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
8) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
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§66. Dla terenów D2 MN, D3 MN, D4 MN, D6.2 MN, D8 MN, D10 MN, D11 MN, D12
MN, D14 MN, D15 MN, D16 MN ustala się:
1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem §7 pkt 1 i 2 oraz zasady
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 600 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 35 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 9 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 50 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,10,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 0,60,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie z §5
ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) zachowanie i ochrona drzew o najwyższych walorach przyrodniczych, wskazanych na
rysunku planu na terenach D2 MN, D8 MN, D10 MN, D11 MN, D12 MN, D14 MN, D15
MN, D16 MN - zgodnie z §6 pkt 9 lit. a,
l) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
m) dopuszcza się remont i przebudowę istniejących budynków mieszkalnych
wielorodzinnych bez prawa ich rozbudowy i nadbudowy;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków dla terenów D2 MN, D4 MN, D6.2
MN, D8 MN, D10 MN, D14 MN, D15 MN - zgodnie z §7 pkt 1, 2;
6) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
7) zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna terenu:
- D2 MN z dróg publicznych 4 KDL, 14 KDD, 15 KDD i 16 KDD,
- D3 MN z dróg publicznych 4 KDL, 14 KDD i 16 KDD,
- D4 MN z dróg publicznych 4 KDL, 12 KDD i 13 KDD,
- D6.2 MN z dróg publicznych 4 KDD, 8 KDD, 9 KDD i 48 KDD,
- D8 MN z dróg publicznych 1 KDL, 3 KDD, 4 KDD i 8 KDD,
- D10 MN z dróg publicznych 6 KDD, 7 KDD, 8 KDD i 11 KDD,
- D11 MN z dróg publicznych 2 KDD, 6 KDD, 7 KDD i 8 KDD
- D12 MN z dróg publicznych 1 KDL, 2 KDD, 6 KDD i 8 KDD,
- D14 MN z dróg publicznych 3 KDL, 5 KDD, 6 KDD i 10 KDD
- D15 MN z dróg publicznych 3 KDL, 1 KDD, 5 KDD i 6 KDD,
- D16 MN z dróg publicznych 1 KDL, 1 KDD i 6 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
8) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
9) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§67. Dla terenu D5 MN/MW(U) ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa mieszkaniowa
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2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

wielorodzinna,
b) dopuszczalne: usługi – wyłącznie w postaci lokali usługowych w zabudowie
mieszkaniowej wielorodzinnej;
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem §7 pkt 1 i 2 oraz zasady
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 500 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 12 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 35 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,20,
f) maksymalna intensywność – 1,00, w tym 0,70 dla części nadziemnej, a 0,30 dla części
podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) zachowanie i ochrona drzewa o najwyższych walorach przyrodniczych, wskazanego na
rysunku planu - zgodnie z §6 pkt 9 lit. a,
l) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków dla terenu - zgodnie z §7 pkt 1, 2;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 2 KDL, 4 KDL, 12 KDD i 13 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.

§68. Dla terenu D6.1 U/MW ustala się:
1) przeznaczenie: usługi lub zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 1200 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 35 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 12 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30% powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,50,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 1,60, w tym 1,05 dla części nadziemnej, a 0,55 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
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3)
4)
5)
6)

7)

8)

l) lokalizacja parterów usługowo-handlowych w budynkach - zgodnie z rysunkiem planu;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 48 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.

§69. Dla terenu D6.3 Kp ustala się:
1) przeznaczenie: ciąg pieszy;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) zakazuje się lokalizacji budynków i obiektów małej architektury,
b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 15 % powierzchni
działki budowlanej,
c) zachowanie i ochrona drzewa o najwyższych walorach przyrodniczych, wskazanego na
rysunku planu - zgodnie z §6 pkt 9 lit. a,
d) zakazuje się lokalizacji ogrodzeń,
e) zakazuje się rozmieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
6) zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 48 KDD,
b) zakaz lokalizacji miejsc do parkowania;
7) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w energię
elektryczną, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz gospodarowania
odpadami zgodnie z §12;
8) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§70. Dla terenu D7 UKR/MWZ(U) ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: usługi kultu religijnego lub zabudowa zamieszkania zbiorowego,
b) dopuszczalne: usługi spoza zakresu usług kultu religijnego;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) lokalizacja zabudowy zamieszkania zbiorowego wyłącznie w postaci domu zakonnego,
b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 5000 m2,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50 % powierzchni działki budowlanej,
d) maksymalna wysokość zabudowy – 18 m, a dla dominanty wysokościowej – 35 m,
e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 15 % powierzchni
działki budowlanej,
f) minimalna intensywność zabudowy – 0,60,
g) maksymalna intensywność zabudowy – 1,80, w tym 1,30 dla części nadziemnej, a 0,50 dla
części podziemnej,
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3)
4)
5)
6)

7)

8)

h) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
i) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
j) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
k) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
l) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
m) lokalizacja dominanty wysokościowej w postaci wieży kościoła - zgodnie z rysunkiem
planu;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 4 KDD i 9 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.

§71.Dla terenów D9 MN/MW(U), D13 MN/MW(U) ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna,
b) dopuszczalne: usługi – wyłącznie w postaci lokali usługowych w zabudowie
mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem §7 pkt 1 i 2 oraz zasady
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 450 m²,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 12 m
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 35 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,40,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 1,20, w tym 0,80 dla części nadziemnej, a 0,40 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) zachowanie i ochrona drzewa o najwyższych walorach przyrodniczych, wskazanego na
rysunku planu na terenie D13 MN/MW(U) - zgodnie z §6 pkt 9 lit. a,
l) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków na terenie D13 MN/MW(U) - zgodnie z
§7 pkt 1, 2;
6) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
7) zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
54

Projekt

a) obsługa komunikacyjna terenu D9 MN/MW(U) z dróg publicznych 2 KDL, 6 KDD, 8
KDD i 11 KDD, terenu D13 MN/MW(U) z dróg publicznych 2 KDL, 3 KDL, 6 KDD i 10
KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
8) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
9) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§72. Dla terenu E1.1 U/MW ustala się:
1) przeznaczenie: usługi lub zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 18 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,50,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 1,60, w tym 1,20 dla części nadziemnej, a 0,40 dla
części podziemnej,
g) granica strefy ochronnej obszaru kolejowego - zgodnie z rysunkiem planu,
h) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
i) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
j) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
k) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
l) zachowanie i ochrona drzew o najwyższych walorach przyrodniczych, wskazanych na
rysunku planu - zgodnie z §6 pkt 9 lit. a,
m) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
n) lokalizacja parterów usługowo-handlowych w budynkach - zgodnie z rysunkiem planu;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
6) zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 1 KDZ i 1 KDL,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
7) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
8) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§73. Dla terenu E1.2 MW(U) ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) dopuszczalne: usługi;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 18 m,
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3)
4)
5)
6)

7)

8)

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 35 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,30,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 1,60, w tym 1,20 dla części nadziemnej, a 0,40 dla
części podziemnej,
g) granica strefy ochronnej obszaru kolejowego - zgodnie z rysunkiem planu,
h) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
i) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
j) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
k) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
l) zachowanie i ochrona drzewa o najwyższych walorach przyrodniczych, wskazanego na
rysunku planu - zgodnie z§6 pkt 9 lit. a,
m) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 1 KDL,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz i
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.

§74. Dla terenu E1.3 MW(U) ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) dopuszczalne: usługi;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 15 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 35 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,30,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 1,60, w tym 1,20 dla części nadziemnej, 0,40 dla
części podziemnej,
g) granica strefy ochronnej obszaru kolejowego - zgodnie z rysunkiem planu,
h) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie z §5
ust. 5,
i) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
j) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
k) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
l) zachowanie i ochrona drzew o najwyższych walorach przyrodniczych, wskazanych na
rysunku planu - zgodnie z §6 pkt 9 lit. a,
m) rejon lokalizacji rzędu drzew - zgodnie z rysunkiem planu i §6 pkt 9 lit. c,
n) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
56

Projekt

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
6) zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 1 KDL,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
7) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
8) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§75. Dla terenu E2.1 MW(U) ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) dopuszczalne: usługi;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 3000 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 18 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,70,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 2,00, w tym 1,60 dla części nadziemnej, a 0,40 dla
części podziemnej,
g) granica strefy ochronnej obszaru kolejowego - zgodnie z rysunkiem planu,
h) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5
i) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
j) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
k) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
l) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
6) zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 2 KDL i 3 KDL,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
7) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
8) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§76. Dla terenu E2.2 MW(U) ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) dopuszczalne: usługi;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 3000 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 25 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 18 m,
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d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,70,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 1,50, w tym 1,25 dla części nadziemnej, a 0,25 dla
części podziemnej,
g) granica strefy ochronnej obszaru kolejowego - zgodnie z rysunkiem planu,
h) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
i) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
j) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
k) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
l) zachowanie i ochrona drzewa o najwyższych walorach przyrodniczych, wskazanego na
rysunku planu - zgodnie z §6 pkt 9 lit. a,
m) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 1 KDL i 3 KDL,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§77. Dla terenu E2.3 KS ustala się:
przeznaczenie: parking;
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) zakazuje się lokalizacji budynków,
b) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury o maksymalnej wysokości 3m,
c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 25 % powierzchni
działki budowlanej,
d) granica strefy ochronnej obszaru kolejowego - zgodnie z rysunkiem planu,
e) ogrodzenia - zgodnie z §5 ust. 7,
f) zakazuje się umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu - zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
obsługa komunikacyjna terenu z drogi publicznej 1 KDL;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, energię
elektryczną, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz i gospodarowania
odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.

§78. Dla terenu E3.1 MW(U) ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) dopuszczalne: usługi;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
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przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 500 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 18 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 25% powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,60,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 2,00, w tym 1,50 dla części nadziemnej, a 0,50 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie z §5
ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) zachowanie i ochrona drzew o najwyższych walorach przyrodniczych, wskazanych na
rysunku planu - zgodnie z §6 pkt 9 lit. a,
l) rejon lokalizacji rzędu drzew - zgodnie z rysunkiem planu i §6 pkt 9 lit. c,
m) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
n) dopuszcza się remont i przebudowę istniejących budynków mieszkalnych
jednorodzinnych oraz ich rozbudowę i nadbudowę zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi
dla terenu;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 1 KDZ, 1 KDL i 2KDL,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.

§79. Dla terenu E3.2 MW(U) ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) dopuszczalne: usługi;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 500 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 18 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 25 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,60,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 2,40, w tym 2,00 dla części nadziemnej, a 0,40 dla
części podziemnej,
g) granica strefy ochronnej obszaru kolejowego - zgodnie z rysunkiem planu,
h) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie z §5
ust. 5,
i) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
j) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
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k) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
l) zachowanie i ochrona drzewa o najwyższych walorach przyrodniczych, wskazanego na
rysunku planu - zgodnie z §6 pkt 9 lit. a,
m) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 1 KDL, 2 KDL i 46 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§80.Dla terenu E4.1 MN/MW(U) ustala się:
przeznaczenie:
a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna,
b) dopuszczalne: usługi – wyłącznie w postaci lokali usługowych w zabudowie
mieszkaniowej wielorodzinnej;
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem §7 pkt 1 i 2 oraz zasady
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 500 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 45 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 12 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,20,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 1,65, w tym 1,20 dla części nadziemnej, a 0,45 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie z §5
ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) zachowanie i ochrona drzew o najwyższych walorach przyrodniczych, wskazanych na
rysunku planu - zgodnie z §6 pkt 9 lit. a,
l) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
m) dopuszcza się remont i przebudowę, istniejących budynków mieszkalnych
jednorodzinnych szeregowych bez prawa ich rozbudowy i nadbudowy;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - zgodnie z §7 pkt 1,2;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 1 KDZ, 20 KDD i 47 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
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gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
9) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§81. Dla terenu E4.2 U(P) ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: usługi,
b) dopuszczalne: produkcja;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 900 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 70 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 12 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,60,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 1,70, w tym 1,00 dla części nadziemnej, a 0,70 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia –- zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) zachowanie i ochrona drzewa o najwyższych walorach przyrodniczych, wskazanego na
rysunku planu - zgodnie z§6 pkt 9 lit. a,
l) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
6) zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 20 KDD i 47 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
7) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz i
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
8) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§82. Dla terenu E4.3 U/MW ustala się:
1) przeznaczenie: usługi lub zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 1200 m2 ,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 70 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 16 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,60,
f) maksymalna intensywność zabudowy –3,00, w tym 2,30 dla części nadziemnej, a 0,70 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
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ogrodzenia – zgodnie z § 5 ust. 7,
zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
dopuszcza się remont i przebudowę istniejących budynków mieszkalnych
jednorodzinnych oraz ich rozbudowę i nadbudowę zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi
dla terenu;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 20 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
i)
j)
k)
l)

3)
4)
5)
6)

7)

8)

§83. Dla terenu E5 U ustala się:
1) przeznaczenie: usługi;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 3000 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 25 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 12 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 50 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,10,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 0,75, w tym 0,50 dla części nadziemnej, a 0,25 dla
części podziemnej,
g) granica strefy ochronnej obszaru kolejowego - zgodnie z rysunkiem planu,
h) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie z §5
ust. 5,
i) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
j) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
k) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
l) zachowanie i ochrona drzewa o najwyższych walorach przyrodniczych, wskazanego na
rysunku planu - zgodnie z §6 pkt 9 lit. a,
m) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
6) zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 1 KDZ i 47 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
7) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
8) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
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1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)

8)

§84. Dla terenu F1 MN ustala się:
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 500 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 35 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 9 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 50 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,10,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 0,60,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie z §5
ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia –zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
l) dopuszcza się remont i przebudowę istniejących budynków mieszkalnych
wielorodzinnych bez prawa ich rozbudowy i nadbudowy;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 5 KDL i 34 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.

§85. Dla terenu F2 MN ustala się:
1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem §7 pkt 1 i 2 oraz zasady
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 500 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 9 m,
a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 45 % powierzchni
działki budowlanej,
d) minimalna intensywność zabudowy – 0,10,
e) maksymalna intensywność zabudowy – 0,80,
f) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
g) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
h) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
i) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
j) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
k) dopuszcza się remont i przebudowę istniejących budynków mieszkalnych
wielorodzinnych bez prawa ich rozbudowy i nadbudowy;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
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zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - zgodnie z §7 pkt 1, 2;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 7 KDL, 34 KDD i 35 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
8) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
9) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
4)
5)
6)
7)

§86. Dla terenu F3.1 UO ustala się:
1) przeznaczenie: usługi oświaty;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 20 % powierzchni działki budowlanej,
b) maksymalna wysokość zabudowy – 12 m,
c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30 % powierzchni
działki budowlanej,
d) minimalna intensywność zabudowy – 0,10,
e) maksymalna intensywność zabudowy – 0,60, w tym 0,40 dla części nadziemnej, a 0,20 dla
części podziemnej,
f) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie z §5
ust. 5,
g) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
h) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
i) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z § 5 ust. 8,
j) zachowanie i ochrona drzew o najwyższych walorach przyrodniczych, wskazanych na
rysunku planu - zgodnie z §6 pkt 9 lit. a,
k) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - zgodnie z § 7 pkt 4;
6) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
7) zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 35 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
8) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
9) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§87. Dla terenu F3.2 MW(U) ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) dopuszczalne: usługi;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem §7 pkt 1 i 2 oraz zasady
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 900 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 14 m,
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3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 35 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,50,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 1,85, w tym 1,35 dla części nadziemnej, a 0,50 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie z §5
ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) zachowanie i ochrona drzewa o najwyższych walorach przyrodniczych, wskazanego na
rysunku planu - zgodnie z §6 pkt 9 lit. a,
l) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
m) dopuszcza się remont i przebudowę istniejących budynków mieszkalnych
jednorodzinnych oraz ich rozbudowę i nadbudowę zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi
dla terenu;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - zgodnie z §7 pkt 1, 2, 4;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 5 KDL i 35 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.

§88. Dla terenu F3.3 U ustala się:
1) przeznaczenie: usługi;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 2500 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 15 m, z dopuszczeniem wysokości 20 m dla hali
sportowej, widowiskowej lub przekrycia basenu,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 25 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,50,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 1, 20, w tym 0,80 dla części nadziemnej, a 0,40
dla części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie z §5
ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia –zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - zgodnie z §7 pkt 4;
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6) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
7) zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 7 KDL,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
8) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
9) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§89. Dla terenów F4 MN, F5.1 MN, F6 MN, F7 MN, F10.1 MN, F10.2 MN, F10.5 MN ustala
się:
1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem §7 pkt 1 i 2 oraz zasady
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 600 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 35 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 9 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 50 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,10,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 0,60,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) zachowanie i ochrona drzew o najwyższych walorach przyrodniczych, wskazanych na
rysunku planu na terenach F5.1 MN, F6 MN, F7 MN, F10.1 MN - zgodnie z §6 pkt 9 lit.
a,
l) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
a) dla terenów F4 MN, F5.1 MN - zgodnie z §7 pkt 1, 2,
b) dla terenów F6 MN, F7 MN - zgodnie z §7 pkt 4,
c) dla terenu F10.5 MN - zgodnie z §7 pkt 1, 2, 4;
6) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
7) zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna terenu:
- F4 MN z dróg publicznych 8 KDL i 33 KDD,
- F5.1 MN z dróg publicznych 7 KDL, 8 KDL, 33 KDD i 49 KDD,
- F6 MN z dróg publicznych 8 KDL, 36 KDD i 49 KDD,
- F7 MN z dróg publicznych36 KDD, 37 KDD i 38 KDD,
- F10.1 MN z dróg publicznych 37 KDD i 38 KDD,
- F10.2 MN z dróg publicznych 8 KDL, 36 KDD i 37 KDD,
- F10.5 MN z dróg publicznych 8 KDL i 9 KDL,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
8) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
9) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
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§90. Dla terenu F5.2 UZ ustala się:
1) przeznaczenie: usługi zdrowia;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 9 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,50,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 1,00, w tym 0,70 dla części nadziemnej, a 0,30 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
6) zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 33 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
7) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z 12;
8) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.

1)
2)

3)
4)

§91. Dla terenu F5.3 U/MN ustala się:
przeznaczenie: usługi lub zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 500 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 9 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,10,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 1,20, w tym 0,80 dla części nadziemnej, a 0,40 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
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5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
6) zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 49 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7,
7) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
8) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§92. Dla terenu F8.1 ZP(US) ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: zieleń urządzona - park;
b) dopuszczalne: usługi sportu i rekreacji;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 15 % powierzchni działki budowlanej,
b) maksymalna wysokość zabudowy – 12 m,
c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 70% powierzchni
działki budowlanej; do powierzchni biologicznie czynnej nie wlicza się sumy powierzchni
tarasów i stropodachów urządzonych jako stałe trawniki albo kwietniki,
d) minimalna intensywność zabudowy – 0,00,
e) maksymalna intensywność zabudowy – 0,20,
f) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie z §5
ust. 5,
g) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
h) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
i) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
j) rejon lokalizacji rzędu drzew - zgodnie z rysunkiem planu i §6 pkt 9 lit. c,
k) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - zgodnie z §7 pkt 4;
6) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
7) zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 7 KDL, 9 KDL, 36 KDD, 38 KDD i 49 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7,
c) dopuszcza się prowadzenie ruchu rowerowego;
8) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
9) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§93. Dla terenu F8.2 IK ustala się:
1) przeznaczenie: infrastruktura kanalizacyjna;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) zakazuje się lokalizacji budynków i obiektów małej architektury,
b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 10 % powierzchni
działki budowlanej,
c) ogrodzenia - zgodnie z §5 ust. 7,
d) zakazuje się umieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych;
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3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu - zgodnie z
§9;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - zgodnie z §7 pkt 4;
6) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
7) zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 49 KDD;
b) zakaz lokalizacji miejsc do parkowania;
8) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, energię
elektryczną, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz gospodarowania
odpadami zgodnie z §12;
9) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§94. Dla terenu F9 US(U) ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: usługi sportu i rekreacji,
b) dopuszczalne: usługi spoza zakresu usług sportu i rekreacji;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) powierzchnia użytkowa budynków lub ich części o funkcji zgodnej z przeznaczeniem
dopuszczalnym nie może być większa niż 15 % powierzchni użytkowej wszystkich
budynków zlokalizowanych na działce budowlanej,
b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 4700 m2,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 15 % powierzchni działki budowlanej,
d) maksymalna wysokość zabudowy – 16 m,
e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 60% powierzchni
działki budowlanej; do powierzchni biologicznie czynnej nie wlicza się sumy powierzchni
tarasów i stropodachów urządzonych jako stałe trawniki albo kwietniki,
f) minimalna intensywność zabudowy – 0,01,
g) maksymalna intensywność zabudowy – 0,45, w tym 0,30 dla części nadziemnej, a 0,15 dla
części podziemnej,
h) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
i) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
j) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
k) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
l) zachowanie i ochrona drzew o najwyższych walorach przyrodniczych, wskazanych na
rysunku planu - zgodnie z §6 pkt 9 lit. a,
m) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - zgodnie z § 7 pkt 4;
6) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
7) zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 7 KDL i 9 KDL,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
8) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
9) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
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1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)

8)

§95. Dla terenu F10.3 U/MN ustala się:
przeznaczenie: usługi lub zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 500 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 9 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,30,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 1,20, w tym 0,80 dla części nadziemnej, a 0,40 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 8 KDL i 37 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.

§96. Dla terenu F10.4 UO ustala się:
1) przeznaczenie: usługi oświaty;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 4000 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 16 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 25 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,20,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 1,20, w tym 0,90 dla części nadziemnej, a 0,30 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
l) lokalizacja ogólnodostępnego pieszego powiązania pomiędzy terenami 8 KDL i F8.1
ZP(US) o szerokości minimum 3m - zgodnie z rysunkiem planu;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
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zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - zgodnie z §7 pkt 4;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 8 KDL,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
8) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
9) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
4)
5)
6)
7)

§97. Dla terenów G1 MN, G2.1 MN, G2.5 MN, G2.6 MN, G2.7 MN, G3 MN, G4.1 MN,
G5.1 MN, G 5.2 MN, G5.3 MN, G5.4 MN, G5.5 MN, G5.6 MN, G6 MN ustala się:
1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem §7 pkt 1 i 2 oraz zasady
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 600 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 35 % powierzchni działki budowlanej;
c) maksymalna wysokość zabudowy – 9 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 50 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,10,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 0,60,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie z §5
ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) zachowanie i ochrona drzew o najwyższych walorach przyrodniczych, wskazanych na
rysunku planu na terenach G2.1 MN, G2.7 MN i G5.3 MN - zgodnie z §6 pkt 9 lit. a,
l) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
m) dopuszcza się remont i przebudowę istniejących budynków mieszkalnych
wielorodzinnych i jednorodzinnych szeregowych bez prawa ich rozbudowy i nadbudowy;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków dla terenu G4.1 Mn - zgodnie z §7 pkt
1, 2;
6) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
7) zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna terenu:
- G1 MN z dróg publicznych 8 KDL, 29 KDD, 30 KDD i 50 KDD,
- G2.1 MN z dróg publicznych 8 KDL, 50 KDD i drogi wewnętrznej 1 KDw,
- G2.5 MN z dróg publicznych 8 KDL, 9 KDD i drogi wewnętrznej 1 KDw,
- G2.6 MN z dróg publicznych 39 KDD, 43 KDD i drogi wewnętrznej 1 KDw,
- G2.7 MN z dróg publicznych 43 KDD, 50 KDD i drogi wewnętrznej 1 KDw,
- G3 MN z dróg publicznych 27 KDD, 28 KDD, 29 KDD i 50 KDD,
- G4.1 MN z dróg publicznych 26 KDD, 27 KDD i 50 KDD,
- G5.1 MN z dróg publicznych 11 KDL, 41 KDD, 42 KDD i 50 KDD,
- G5.2 MN z dróg publicznych 41 KDD, 42 KDD i 43 KDD,
- G5.3 MN z dróg publicznych 40 KDD i 41 KDD,
- G5.4 MN z drogi publicznej 40 KDD,
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- G5.5 MN z drogi publicznej40 KDD,
- G5.6 MN z dróg publicznych 11 KDL,39 KDD,40 KDD, 41 KDD i 43 KDD,
- G6 MN z dróg publicznych 8 KDL, 10 KDL, 11 KDL i 39 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
8) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
9) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§98. Dla terenu G2.2 U/MN ustala się:
1) przeznaczenie: usługi lub zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem §7 pkt 1 i 2 oraz zasady
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 400 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 10 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,30,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 1,20, w tym 0,90 dla części nadziemnej, a 0,30 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - zgodnie z §7 pkt 1, 2;
6) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
7) zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 8 KDL,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
8) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
9) warunki tymczasowego zagospodarowani, urządzania i użytkowania -: zgodnie z §13.
§99.Dla terenu G2.3 UKR/MWZ(U) ustala się:
1) przeznaczenie:
a) podstawowe: usługi kultu religijnego lub zabudowa zamieszkania zbiorowego,
b) dopuszczalne: usługi spoza zakresu usług kultu religijnego;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) lokalizacja zabudowy zamieszkania zbiorowego wyłącznie w postaci plebanii,
b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 1000 m2,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy – 35 % powierzchni działki budowlanej,
d) maksymalna wysokość zabudowy – 9 m w pasie o szerokości 50 m od linii
rozgraniczającej teren drogi publicznej 8 KDL, 15 m na pozostałej części terenu, a dla
dominanty wysokościowej w postaci wieży kościoła 35 m,
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3)
4)
5)
6)

7)

8)

1)
2)

3)
4)
5)
6)

e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 35 % powierzchni
działki budowlanej,
f) minimalna intensywność zabudowy – 0,20,
g) maksymalna intensywność zabudowy – 1,00, w tym 0,65 dla części nadziemnej, a 0,35 dla
części podziemnej,
h) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
i) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
j) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
k) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
l) rejony lokalizacji rzędów drzew - zgodnie z rysunkiem planu i §6 pkt 9 lit. c,
m) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
n) lokalizacja dominanty wysokościowej w postaci wieży kościoła - zgodnie z rysunkiem
planu;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 8 KDL i drogi wewnętrznej 1 KDW,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§100. Dla terenu G2.4 U/MN ustala się:
przeznaczenie: usługi lub zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 800 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 10 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,30,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 1,80, w tym 1,20 dla części nadziemnej, a 0,60 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) zachowanie i ochrona drzew o najwyższych walorach przyrodniczych, wskazanych na
rysunku planu - zgodnie z §6 pkt 9 lit. a,
l) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 8 KDL i 39 KDD,
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b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
7) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
8) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§101.
Dla terenów G2.8 KP, G2.9 KP ustala się:
1) przeznaczenie: ciąg pieszy;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) zakazuje się lokalizacji budynków i obiektów małej architektury,
b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 0% powierzchni działki
budowlanej,
c) zakazuje się lokalizacji ogrodzeń,
d) zakazuje się rozmieszczania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
6) zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna terenu:
- G2.8 KP z drogi publicznej 8 KDL i drogi wewnętrznej 1 KDW,
- G2.9 KP z drogi publicznej 39 KDD i drogi wewnętrznej 1 KDW;
b) zakaz lokalizacji miejsc do parkowania;
7) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w energię
elektryczną, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz gospodarowania
odpadami zgodnie z §12;
8) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§102.
Dla terenu G2.10 MN/MW ustala się:
1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 500 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 12 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 35 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,30,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 1,20, w tym 0,80 dla części nadziemnej, a 0,40 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie z §5
ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
74

Projekt

6) zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 50 KDD za pośrednictwem drogi wewnętrznej
1 KDW,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
7) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
8) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§103.
Dla terenu G4.2 U ustala się:
1) przeznaczenie: usługi;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 1600 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 35 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 12 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,20,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 1,05, w tym 0,70 dla części nadziemnej, a 0,35 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
6) zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 50 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
7) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
8) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§104. Dla terenu G5.7 UO ustala się:
1) przeznaczenie: usługi oświaty;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 3000 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 16 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 30 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,30,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 1,00, w tym 0,80 dla części nadziemnej, a 0,20 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie z §5
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3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) rejon lokalizacji rzędu drzew - zgodnie z rysunkiem planu i §6 pkt 9 lit. c,
l) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - zgodnie z §7 pkt 5;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 11 KDL,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.

§105. Dla terenu G5.8 U ustala się:
1) przeznaczenie: usługi;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 600 m²,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 40 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 12 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,30,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 1,20, w tym 0,80 dla części nadziemnej, a 0,40 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
6) zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 11 KDL,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7,
7) zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
8) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§106.
Dla terenu G5.9 U/MN ustala się:
1) przeznaczenie: usługi lub zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu
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3)
4)
5)
6)

7)

8)

przestrzennego:
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 800 m2,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy – 70 % powierzchni działki budowlanej,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 12 m,
d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20 % powierzchni
działki budowlanej,
e) minimalna intensywność zabudowy – 0,30,
f) maksymalna intensywność zabudowy – 1,30, w tym 1,00 dla części nadziemnej, a 0,30 dla
części podziemnej,
g) sposób kształtowania i sytuowania zabudowy, w tym geometria dachów - zgodnie
z §5 ust. 5,
h) kolorystyka budynków – zgodnie z §5 ust. 6,
i) ogrodzenia – zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu;
szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu- zgodnie z
§9;
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6;
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10;
zasady obsługi terenu – komunikacja i parkowanie:
a) obsługa komunikacyjna z drogi publicznej 40 KDD,
b) zasady lokalizowania miejsc do parkowania i wskaźniki parkingowe zgodnie z §11 ust.7;
zasady obsługi terenu - infrastruktura techniczna: warunki zaopatrzenia w wodę, ciepło,
energię elektryczną, gaz, odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z §12;
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.

§107. Dla terenu 1.1 KDG – ul. Cyrulików ustala się:
1) przeznaczenie: droga publiczna klasy głównej;
2) zasady zagospodarowania:
a) ustala się szerokość pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi – nie
mniejsza niż 25 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
b) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 10 %,
c) ustala się prowadzenie komunikacji zbiorowej zgodnie z §11 ust.6,
d) ustala się prowadzenie ruchu rowerowego,
e) ustala się lokalizację przejścia podziemnego łączącego tereny 1.1 KDG i 2 KDZ oraz
prowadzących do niego wejść,
f) dopuszcza się lokalizację zintegrowanego przystanku kolejowo-autobusowego - zgodnie z
rysunkiem planu,
g) dopuszcza się lokalizację wyjść i wind łączących przystanki autobusowe w tunelu z
peronami oraz prowadzących z tunelu na poziom terenu drogi publicznej,
h) zachowanie i ochrona drzew o najwyższych walorach przyrodniczych, wskazanych na
rysunku planu - zgodnie z §6 pkt 9 lit. a,
i) rejony lokalizacji rzędów drzew - zgodnie z rysunkiem planu i §6 pkt 9 lit. c,
j) wskazuje się na rysunku planu rejony lokalizacji wjazdów na teren parkingu B 1.5 KS(U),
k) granica strefy ochronnej obszaru kolejowego - zgodnie z rysunkiem planu,
l) ogrodzenia - zgodnie z §5 ust. 7,
m) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
n) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6,
o) zasady i wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – zgodnie
z §8,
p) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu 77
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q)
r)
s)
t)

zgodnie z §9,
zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10,
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji - zgodnie z §11,
zasady lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, odprowadzania ścieków, wód
opadowych i roztopowych oraz oświetlenia ulicy - zgodnie z §12,
warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.

§108. Dla terenu 1.2 KDG–KDZt - ul. Cyrulików ustala się:
1) przeznaczenie: droga publiczna klasy głównej i droga publiczna klasy zbiorczej w tunelu;
2) zasady zagospodarowania:
a) ustala się szerokość pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi – nie
mniejsza niż 31,3 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
b) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 10 %,
c) ustala się prowadzenie komunikacji zbiorowej zgodnie z §11 ust.6,
d) ustala się prowadzenie ruchu rowerowego w drodze klasy głównej,
e) ustala się lokalizację tunelu pod drogą klasy głównej, zgodnie z §11 ust. 3 pkt 4, oraz
lokalizację drogi klasy zbiorczej w tym tunelu,
f) dopuszcza się lokalizację zintegrowanego przystanku kolejowo-autobusowego zgodnie z
rysunkiem planu,
g) dopuszcza się lokalizację wyjść i wind łączących przystanki autobusowe w tunelu z
peronami oraz prowadzących z tunelu na poziom terenu drogi publicznej,
h) granica strefy ochronnej wokół obszaru kolejowego - zgodnie z rysunkiem planu,
i) ogrodzenia - zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6,
l) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - zgodnie z §7 pkt 3,
m) zasady i wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – zgodnie
z §8,
n) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu zgodnie z §9,
o) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10,
p) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji - zgodnie z §11,
q) zasady lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, odprowadzania ścieków, wód
opadowych i roztopowych oraz oświetlenia ulicy - zgodnie z §12,
r) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§109. Dla terenu 1.3 KDG - ul. Cyrulików ustala się:
1) przeznaczenie: droga publiczna klasy głównej;
2) zasady zagospodarowania:
a) ustala się szerokość pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi – nie
mniejsza niż 17 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
b) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 10 %,
c) ustala się prowadzenie komunikacji zbiorowej zgodnie z §11 ust.6,
d) ustala się prowadzenie ruchu rowerowego,
e) dopuszcza się lokalizację zintegrowanego przystanku kolejowo-autobusowego zgodnie z
rysunkiem planu,
f) dopuszcza się lokalizację wyjść i wind łączących przystanki autobusowe w tunelu z
peronami oraz prowadzących z tunelu na poziom terenu drogi publicznej,
g) zachowanie i ochrona drzew o najwyższych walorach przyrodniczych, wskazanych na
rysunku planu - zgodnie z §6 pkt 9 lit. a,
h) granica strefy ochronnej obszaru kolejowego - zgodnie z rysunkiem planu,
i) ogrodzenia - zgodnie z §5 ust. 7,
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j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6,
l) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - zgodnie z §7 pkt 3, 5,
m) zasady i wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – zgodnie
z §8,
n) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu zgodnie z §9,
o) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10,
p) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji - zgodnie z §11,
q) zasady lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, odprowadzania ścieków, wód
opadowych i roztopowych oraz oświetlenia ulicy - zgodnie z §12,
r) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§110. Dla terenu 1 KDZ - ul. Marsa ustala się:
1) przeznaczenie: droga publiczna klasy zbiorczej;
2) zasady zagospodarowania:
a) ustala się szerokość pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi – nie
mniejsza niż 18,2 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
b) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 5 %,
c) ustala się prowadzenie komunikacji zbiorowej zgodnie z §11 ust.6,
d) wskazuje się na rysunku planu rejony lokalizacji przystanków komunikacji autobusowej,
e) ustala się prowadzenie ruchu rowerowego,
f) zachowanie i ochrona drzew o najwyższych walorach przyrodniczych, wskazanych na
rysunku planu – zgodnie z §6 pkt 9 lit. a,
g) rejony lokalizacji rzędów drzew - zgodnie z rysunkiem planu i §6 pkt 9 lit. c,
h) ogrodzenia - zgodnie z §5 ust. 7,
i) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
j) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6,
k) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - zgodnie z §7 pkt 5,
l) zasady i wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych– zgodnie
z §8,
m) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia jego użytkowaniu zgodnie z §9,
n) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10,
o) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji - zgodnie z §11,
p) zasady lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, odprowadzania ścieków, wód
opadowych i roztopowych oraz oświetlenia ulicy - zgodnie z §12,
q) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§111. Dla terenu 2 KDZ – ul. Marsa ustala się:
1) przeznaczenie: droga publiczna klasy zbiorczej;
2) zasady zagospodarowania:
a) ustala się szerokość pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi – nie
mniejsza niż 20 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
b) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 0 %,
c) dopuszcza się lokalizację opisanego w §11 ust. 3 pkt 4 i 5 tunelu łączącego tereny 2 KDZ i
3 KDZ oraz lokalizację drogi klasy zbiorczej w tym tunelu,
d) ustala się prowadzenie komunikacji zbiorowej zgodnie z §11 ust.6,
e) ustala się prowadzenie ruchu rowerowego,
f) dopuszcza się lokalizację przejścia podziemnego pod torami kolejowymi i przystankiem
kolejowym łączącego tereny 1.1 KDG i 2KDZ oraz prowadzących do niego wejść i wind,
g) granica strefy ochronnej obszaru kolejowego - zgodnie z rysunkiem planu,
79

Projekt

ogrodzenia - zgodnie z §5 ust. 7,
zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6,
zasady i wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – zgodnie
z §8,
l) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu zgodnie z §9,
m) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10,
n) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji - zgodnie z §11,
o) zasady lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, odprowadzania ścieków, wód
opadowych i roztopowych oraz oświetlenia ulicy - zgodnie z §12,
p) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
h)
i)
j)
k)

§112. Dla terenu 3 KDZ – al. gen. A. Chruściela „Montera” ustala się:
1) przeznaczenie: droga publiczna klasy zbiorczej;
2) zasady zagospodarowania:
a) ustala się szerokość pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi – nie
mniejsza niż 31,7 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
b) liczba jezdni: 3,
c) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 0 %,
d) dopuszcza się lokalizację opisanego w §11 ust. 3 pkt 4 i 5 tunelu łączącego tereny 2 KDZ i
3 KDZ oraz lokalizację drogi klasy zbiorczej w tym tunelu,
e) ustala się prowadzenie komunikacji zbiorowej zgodnie z §11 ust.6,
f) wskazuje się na rysunku planu rejony lokalizacji przystanków komunikacji autobusowej,
g) ustala się prowadzenie ruchu rowerowego,
h) ogrodzenia - zgodnie z §5 ust. 7,
i) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
j) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6,
k) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - zgodnie z §7 pkt 3,
l) zasady wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – zgodnie z §8,
m) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu zgodnie z §9,
n) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10,
o) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji - zgodnie z §11,
p) zasady lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, odprowadzania ścieków, wód
opadowych i roztopowych oraz oświetlenia ulicy - zgodnie z §12,
q) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§113. Dla terenu 4 KDZ – al. gen. A. Chruściela „Montera” ustala się:
1) przeznaczenie: droga publiczna klasy zbiorczej;
2) zasady zagospodarowania:
a) ustala się szerokość pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi – nie
mniejsza niż 28,9 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
b) liczba jezdni: 2,
c) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 20 %,
d) ustala się prowadzenie komunikacji zbiorowej zgodnie z §11 ust.6,
e) wskazuje się na rysunku planu rejony lokalizacji przystanków komunikacji autobusowej,
f) ustala się prowadzenie ruchu rowerowego,
g) rejony lokalizacji rzędów drzew - zgodnie z rysunkiem planu i §6 pkt 9 lit. c,
h) ogrodzenia - zgodnie z §5 ust. 7,
i) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
j) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6,
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k) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - zgodnie z §7 pkt 3, 5,
l) zasady wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – zgodnie z §8,
m) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu zgodnie z §9,
n) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10,
o) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji - zgodnie z §11,
p) zasady lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, odprowadzania ścieków, wód
opadowych i roztopowych oraz oświetlenia ulicy - zgodnie z §12,
q) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§114. Dla terenów 1 KDL – ul. Płatnerska, 3 KDL – ul. Grawerska, 4 KDL – ul. F. Ilskiego,
5 KDL – ul. Zesłańców Polskich, 6 KDL- ul. Zesłańców Polskich, 9 KDL – ul Roty i 10 KDL- ul.
Roty ustala się:
1) przeznaczenie: droga publiczna klasy lokalnej;
2) zasady zagospodarowania:
a) ustala się szerokość pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi:
- dla drogi 1 KDL nie mniejsza niż 12 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
- dla drogi 3 KDL nie mniejsza niż 14,8 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
- dla drogi 4 KDL nie mniejsza niż 11,1 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
- dla drogi 5 KDL nie mniejsza niż 4,4 m w granicach planu oraz zgodnie z rysunkiem
planu,
- dla drogi 6 KDL nie mniejsza niż 10,9 m w granicach planu oraz zgodnie z rysunkiem
planu,
- dla drogi 9 KDL nie mniejsza niż 10,4 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
- dla drogi 10 KDL nie mniejsza niż 10,1 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
b) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej:
- dla terenów 1 KDL, 6 KDL – 10 %,
- dla terenów 3 KDL, 5 KDL, 9 KDL, 10 KDL – 5 %,
- dla terenu 4 KDL – 0 %,
c) ustala się w drodze 5 KDL prowadzenie komunikacji zbiorowej zgodnie z §11 ust.6,
d) ustala się prowadzenie ruchu rowerowego w terenach 1 KDL, 5 KDL i 6 KDL,
e) zachowanie i ochrona drzew o najwyższych walorach przyrodniczych, wskazanych na
rysunku planu w terenach 1 KDL i 4KDL - zgodnie z § 6pkt 9 lit. a,
f) rejony lokalizacji rzędów drzew w terenach 1 KDL, 3 KDL i 4 KDL - zgodnie z rysunkiem
planu i § 6pkt 9 lit. c,
g) wskazuje się na rysunku planu usytuowanie istniejącej bocznicy kolejowej na terenie 1
KDL,
h) granica strefy ochronnej obszaru kolejowego w terenie 1 KDL - zgodnie z rysunkiem
planu,
i) ogrodzenia - zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych zgodnie z §5 ust. 8,
k) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6,
l) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w terenach 5 KDL, 6 KDL i 9 KDL zgodnie z §7 pkt 4;
m) zasady i wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – zgodnie
z §8,
n) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu zgodnie z § 9,
o) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10,
m) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji - zgodnie z §11,
p) zasady lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, odprowadzania ścieków, wód
opadowych i roztopowych oraz oświetlenia ulicy - zgodnie z §12,
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q) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§115. Dla terenów 2 KDL – ciąg ulicy F. Ilskiego i alei Komandosów, 7 KDL – ul.
Strażacka, 8 KDL – ul. I. Paderewskiego, 11 KDL – ul. Kadrowa, 12 KDL – ul. Republikańska
ustala się:
1) przeznaczenie: droga publiczna klasy lokalnej;
2) zasady zagospodarowania:
a) ustala się szerokość pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi:
- dla dróg 2 KDL i 7 KDL nie mniejsza niż 12 m oraz zgodnie z rysunkiem planu
- dla drogi 8 KDL nie mniejsza niż 12,7 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
- dla drogi 11 KDL nie mniejsza niż 8,9 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
- dla drogi 12 KDL nie mniejsza niż 17,6 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
b) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej:
- dla terenu 2 KDL – 0 %,
- dla terenów 7 KDL, 11 KDL, 12 KDL – 5 %,
- dla terenu 8 KDL – 10 %,
c) ustala się prowadzenie komunikacji zbiorowej zgodnie z §11 ust.6,
d) ustala się prowadzenie ruchu rowerowego w terenach 2 KDL, 7 KDL i 12 KDL,
e) wskazuje się na rysunku planu rejony lokalizacji przystanków komunikacji autobusowej,
f) rejony lokalizacji rzędów drzew - zgodnie z rysunkiem planu i § 6pkt 9 lit. c,
g) wskazuje się na rysunku planu usytuowanie istniejącej bocznicy kolejowej na terenie 2
KDL,
h) granica strefy ochronnej obszaru kolejowego w terenie 2 KDL - zgodnie z rysunkiem
planu,
i) ogrodzenia - zgodnie z §5 ust. 7,
j) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych - zgodnie z §5 ust. 8,
k) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6,
l) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
- w terenie 7 KDL - zgodnie z §7 pkt 3, 4,
- w terenie 8 KDL - zgodnie z §7 pkt 3,
m) ustala się w terenach 2KDL, 8 KDL i 11 KDL, zgodnie z rysunkiem planu, strefy
wymagające szczególnego opracowania projektowego w oparciu o zasady określone w §5
ust. 9, z dopuszczeniem lokalizacji miejsc do parkowania w strefach na terenach 8 KDL i
11 KDL, zajmujących łącznie z dojazdem nie więcej niż 35% powierzchni tych stref,
n) zasady i wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - zgodnie
z §8,
o) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu zgodnie z §9,
p) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10,
q) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji - zgodnie z §11,
r) zasady lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej odprowadzania ścieków, wód
opadowych i roztopowych oraz oświetlenia ulicy - zgodnie z §12,
s) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§116. Dla terenów od 1 KDD do 50 KDD ustala się:
1) przeznaczenie: droga publiczna klasy dojazdowej;
2) zasady zagospodarowania:
a) ustala się szerokość pasa drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi:
- dla drogi 1 KDD nie mniejsza niż 5,8 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
- dla drogi 2 KDD nie mniejsza niż 5,7 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
- dla drogi 3 KDD nie mniejsza niż 5,4 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
- dla drogi 4 KDD nie mniejsza niż 9,2 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
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b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

- dla dróg 5 KDD, 9 KDD, 10 KDD, 39 KDD nie mniejsza niż 8,3 m oraz zgodnie z
rysunkiem planu,
- dla drogi 6 KDD nie mniejsza niż 8 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
- dla dróg 7 KDD, 16 KDD nie mniejsza niż 7,9 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
- dla dróg 8 KDD, 14 KDD nie mniejsza niż 7,7 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
- dla drogi 11 KDD nie mniejsza niż 6,1 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
- dla drogi 12 KDD nie mniejsza niż 5 m w granicach planu oraz zgodnie z rysunkiem
planu,
- dla drogi 13 KDD nie mniejsza niż 6,8 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
- dla drogi 15 KDD nie mniejsza niż 7,6 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
- dla dróg 17 KDD, 31 KDD nie mniejsza niż 8,2 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
- dla drogi 18 KDD nie mniejsza niż 7,3 m w granicach planu oraz zgodnie z rysunkiem
planu,
- dla drogi 19 KDD nie mniejsza niż 16,3 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
- dla drogi 20 KDD nie mniejsza niż 4,8 m w granicach planu oraz zgodnie z rysunkiem
planu,
- dla dróg 21 KDD, 22 KDD, 45 KDD nie mniejsza niż 12 m oraz zgodnie z rysunkiem
planu,
- dla dróg 23 KDD, 29 KDD nie mniejsza niż 9,6 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
- dla dróg 24 KDD, 32 KDD,37 KDD, 38 KDD, 44 KDD nie mniejsza niż 10 m oraz
zgodnie z rysunkiem planu,
- dla drogi 25 KDD nie mniejsza niż 9,5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
- dla dróg 26 KDD, 35 KDD nie mniejsza niż 7,8 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
- dla drogi 27 KDD nie mniejsza niż 10,4 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
- dla dróg 28 KDD, 49 KDD nie mniejsza niż 9,7 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
- dla drogi 30 KDD nie mniejsza niż 9,9 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
- dla drogi 33 KDD nie mniejsza niż 6 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
- dla dróg 34 KDD, 48 KDD nie mniejsza niż 9,7 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
- dla dróg 36 KDD, 40 KDD, 41 KDD, 42 KDD nie mniejsza niż 8,5 m oraz zgodnie z
rysunkiem planu,
- dla drogi 43 KDD nie mniejsza niż 12,5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
- dla drogi 46 KDD nie mniejsza niż 15,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
- dla drogi 47 KDD nie mniejsza niż 11,3 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
- dla drogi 50 KDD nie mniejsza niż 9,1 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej dla terenu 19
KDD – 10 %, terenów 43 KDD, 45 KDD i 46 KDD – 5 %, a dla pozostałych terenów – 0
%,
zachowanie i ochrona drzew o najwyższych walorach przyrodniczych, wskazanych na
rysunku planu w terenie 24 KDD - zgodnie z §6 pkt 9 lit. a,
rejony lokalizacji rzędów drzew w terenach 43 KDD i 45 KDD - zgodnie z rysunkiem
planu i §6 pkt 9 lit. c,
granica strefy ochronnej obszaru kolejowego w terenach 18 KDD, 19KDD, 44 KDD i 45
KDD- zgodnie z rysunkiem planu,
teren 46 KDD w całości położony jest w strefie ochronnej obszaru kolejowego,
wskazuje się na rysunku planu usytuowanie istniejącej bocznicy kolejowej w terenie 46
KDD,
wskazuje się na rysunku planu w terenie 21 KDD rejon lokalizacji wjazdu na teren
parkingu na terenie B1.5 KS(U),
ogrodzenia - zgodnie z §5 ust. 7,
ustala się w terenie 45 KDD, zgodnie z rysunkiem planu, strefę wymagającą szczególnego
opracowania projektowego w oparciu o zasady określone w §5 ust. 9,
zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych zgodnie z §5 ust. 8,
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l) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6,
m) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
- w terenach 22 KDD, 24 KDD, 25 KDD, 26 KDD, 27 KDD i 29 KDD - zgodnie z §7 pkt
3,
- w terenach 36 KDD i 38 KDD - zgodnie z §7 pkt 4,
n) zasady i wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – zgodnie
z §8,
o) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu zgodnie z §9,
p) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10,
q) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji - zgodnie z §11,
r) zasady lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, odprowadzania ścieków, wód
opadowych i roztopowych oraz oświetlenia ulicy - zgodnie z §12,
s) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
§117. Dla terenu 1 KDW ustala się:
1) przeznaczenie: droga wewnętrzna;
2) zasady zagospodarowania:
a) ustala się szerokość terenu drogi wewnętrznej wyznaczoną liniami rozgraniczającymi – nie
mniejsza niż 5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
b) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – 0 %,
c) ogrodzenia - zgodnie z §5 ust. 7,
d) zasady rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych zgodnie z §5 ust. 8,
e) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - zgodnie z §6,
f) zasady i wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – zgodnie
z §8,
g) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu zgodnie z §9,
h) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - zgodnie z §10,
i) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji - zgodnie z §11,
j) zasady lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, odprowadzania ścieków, wód
opadowych i roztopowych oraz oświetlenia ulicy - zgodnie z §12,
k) warunki tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania - zgodnie z §13.
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Rozdział 3
Przepisy końcowe

1)

2)

3)

4)

5)

§118. Traci moc:
uchwała Rady Gminy Warszawa Rembertów nr 404/XXXVI/98 z dnia 10.06.1998 r.
zmieniona uchwałą nr 28/V/99 z dnia 03.02.1999 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Al. gen Antoniego Chruściela „Montera” (publ. Dz. Urz.
nr 91 z dnia 16.08.2000 r. poz. 902 i 903);
uchwała Rady Gminy Warszawa Rembertów nr 282/XXXVI/01 z dnia 01.03.2001 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kordiana” (publ. Dz. Urz. nr
53 z dnia 28.03.2001 r. poz. 501);
uchwała Rady m.st. Warszawy nr XIII/171/2003 z dnia 12.06.2003 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „Kordiana” (publ. Dz. Urz. nr 193 z dnia 18.07.2003
r. poz. 4915);
uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXI/721/2007 z dnia 20.12.2007 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „rejonu ul. Strycharskiej” (publ. Dz. Urz. nr 12 z
dnia 08.02.2008 r. poz. 414);
w części położonej w obszarze niniejszego planu uchwała Rady Gminy Warszawa
Rembertów nr 393/XXXIV/98 z dnia 21.04.1998 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Nowy Rembertów” (publ. Dz. Urz. nr 51 z dnia 3.09.1998
r. poz. 183).
§119.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.

§120.
Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy.
§121.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
.
Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy
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