
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWAMAZOWIECKIEGO

Warszawa,dnia20grudnia2006r. Nr 265

UCHWAŁY RAD GMIN:

uchwala nr RadyGminy Czarnia dnia 24 listopada2006r.w sprawie
zrnian uchwały budżetowej na 2006 „

— uchwalanr 'IVIO/06HadyGminyOrońskoz dnia 12grudnia 2006r.w sprawie
52241zmian w budżeciegminy Orońsko na2006 ,

uchwalanr 111/10/2006RadyGminyłyse zdnia8 grudnia2006r.w sprawiezmian
52246w budżecie gminy na 2006 rok...„

uchwala nr 8/111/2006RadyGminy Gozdowoz dnia 14grudnia 2006r. w sprawie
przyjęcia„Programuwpôlpracy GminyGozdowo2 organizacjamipozarządO•

na 2007

uchwala nr 11/3/06RadyMiasta Zielonkaz dnie 6 grudnia 2006r.w sprawie zmian1000 —
w budżede miasta Zielonka na 2006

uchwala nr 6111.06Rady Miasta Milanówka z dnia grudnie 2006r. w sprawie
52271zmian budżetu miasta na 2006

uchwalanr 11/111/06RadyMiastaMilanówkaz dnia 11grudnia2006r.w sprawieIM.Î2 —
ustalenia stawac dotacji przedmiotowej dla zakładu

uchwalanr 111/17/2006RadyGminyOdrzywółz dnia15grudnia w sprawie
zaciągniia kredytu

uchwala nr 111/17/06RadyGminyWodyniez dnia 6 grudnia 2006r.w sprawie
zmian w budiede gminy na rok .

— uchwalanr XXIX/323t06RadyMiejskiejw Tłuszczut dnia 23października2006r.10-4"
w sprawiezmianyuchwałynr XXIII/253/06RadyMiejskiejw Tłuszczuz dnia
22grudnia2005r.w sprawieuchwaleniabudżetugminyna2006
uchwalanr 11/14/06RadyMlelklel w Tłuszczuz dnia b grudnia2006r.w sprawie
zmianyuchwałynr XXIII/2b3/05RadyMiejskiejw Tłuszczuz dnia22 grudnia
2005r.w sprawie uchwalenia budżetugminy na 2006rok,.

— uchwalanr RadyMiejskiejwTłuszczut dnia 5 grudnia2006r.w sprawie1007
zmianyuchwałynr XXIXt323/03RodyMiejskiejw zdnia 23października
2006r.w sprawio zmiany uchwały nr XXI"/253/05Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnie22grudnia2005r.w sprawiouchwaleniabudżetugminy na2006
uchwalanr llV14/2006RadyGminypłonki z dnia 13grudnia 2006r.w sprawie
utworzeniajednostkiOrganizacyjnejpodnazwaGminnyZarządOświaty Wy.

uchwalanr 111/15/2006RadyGminy Pionkiz dnia 13grudnia 2006r.w sprawio
wprowadzeniazmianw budżoclegminyna rok

nr 11/13/06RadyGminyWZakrzow/oz dnia4 grudnia2006r.w sprawie
wprowadzeniazmiando nr XLIW279/2006RadyGminyw Zakrzewle
z dnia 16 sierpnia 2006r, .

uchwalanr 11/1406RadyGminyw ZakrzewlO2dnia4grudnia w sprawie
wprowadzeniadobudiatuzmianorazzmianw nr3i 9 douchwałynr
xxxwv258t2006 Rady
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uchwal. nr Rady Mleisklei Konstancin —Jeziorna dnia 14 grudnîa
. w sprawie budt«u gminy n' rok

— nr llW06 Rady Gminy Klembów z dnia 1 grudnia 2006r. w sprawie
ustalania „Gminnego Programu Rozwlązyw•n/a
holowych dla gminy Klombów na2007rok"

— nr W17,06 Rady Mld*lel w Tarczynie z dnia 12 grudnia 2006'. w
ustalenia zasad I trybu korzystania z gminnego boiska sportowego przy

Szkole Podowowel im. M. Kaczyńskiego w procach Małych przez miôS2kaôcÔw
gmlny

— nr u,V2006 Redy Orniny Wlinl•wo z dnia 4 grudnia 2006r. W sprawie
zmian w grn/ny na

— nr R•dy Gminy Magnuszew z dnie 2 grudnio w sprawie
zmian w buQEi• gminy—

nr 11/12/06Rady aminy Mińsk Mazowiecki dnia 5 grudrua 2006r.
w spraw" zm'an w bu&ecio gminy na 2006

uchwało nr IV7/2006 Rady Gminy Odrzywół z dnia 1 grudnia 2006r, W sprawio
w gminy na

— nr IVW2006Rady Odrzywół 2 dnia 1 grudnia 2006r, w sprawîe
wprow.&eŃa zmian w budżecie gminy na rok—.

— uchwal. nr 11/16/06R.dy Gminy w Radzanowie z dnia b grudnia 2006r, w spra-
nauczydeli na 2007

— uchwala nr Rady Gminy w Radzanowie z dnia 6 grudnia 2r»6r. w spra-
programu wspôtpraq gminy Radzanów Organizacjami

domrni oraz innymi podmiotom prowadzącymi działalno" pożytku publiczne.

— nr IVIW06 Rady Gminy w Radzanowie dnia S grudnia 200&. w ra•
uchwalenia .Gm/nnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów

na rok .

— nr 583/1V/3W2006Rady MlaJddej Konstancin—Jeziorna z dnia 2 paż-
2006'. w rawie u&łwalenla mlolscOWego zagoodarow•nie

przotrzennego gol•ctwa

— nr 'VI 706 R.dy w t dnia 6 grudnia w
wie zml.n w budżecie gminy 2006

— nr W.V2m•6 Redy Gminy Sienno z dnia 6 grudnia 2006'. w Orawie
zmian w gminy na

— nr xxxnv177/2006 Rady Gminy w Broku 27 październik. 2006r.
w zmiany uchwały budżetowej na 2006

— nr W2me Rady Grniny Zabrodzio Z 5 grudnia 2006r. w sprawio
zmiany budżetowej na 2006

nr n•n006 Rady w dnia 6 grudnia 2006r. w
52416zmian w na 2006

— nr XLVIIZ28,06 Rady Miejskiej w Pruszkowiez dnia 26 października
20W. w liczby przeznaaonych
na wykonywanio transponu drogowego

ZARZĄDZENIAORGANÓWWYKONAWCZYCHGMIN:
— tartąd»ni. nr Burmistrza Gminy dni. 29wrzô"a w

wie wprowadzeniazmian w budżeciegminy na2006rok.

— nr 372006 Burmistrza Gminy Brok dnia 8 listopada w
wprowadzeniazmianw gminyna2m6
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— zarudzenienr39/2006BurmistrzaGminyBrokzdnia24listopada wspra-
wiewggowadzenlazmianw budżaciegminyna2006
zarządzenie nr1'5/2006BurmistrzaMiastaOstrówMazowieckazdnia8grudnia1003 —
2W$r.w sprawiounlanyuchwałybudżetowejnorok

—zarządzenie nr103AV/06BurmistrzaMiastaMilanówkazdnia20października
2006r.wsprawiezmianwpianiofinansovMndochodówwłasnychurzęduMiej-
'kiego wydatkównimi finansowanychna2006
zarządzanie nr BurmistrzaMiastaMilanówkazdnia3 listopada2006'.
w sprawiezmianbudżetumiastana2006

—zarządzenie nr109/1V/06BurmistrzaMiastaMilanówkazdnia8listopada2006r.
wsprawiezmianbudżetumiastana2006

—zarządzenie nr110tlW06BurmistrzaMiastaMilanówkazdnia10"stopađa20060
wsprawieczęściowegorozdysponowaniarazarwybudżetowejna2006

—zarudzenienr BurmistrzaMiastaMilanówtazdnia13listopada
w sprawiezmianbudżetumiastana2006 •

—zarządzenie nrIWIV/06BurmistrzaMiastaMilanówkazdnia16listopada2006r,
wsprawio unian budżetumiastano2006 „
zarządzonie nr116/1V/06BurmistrzaMiastaMilanówkazdnia17listopada1000 —
w sprawiezmianbudżetumiastana2006

— nr 117"V/06BurmistrzaMiastaMilanówkaz dnia20listopada2006r.10471 sprawierozdysponowania rezerw,'budżetowejOrazzmianwbudżeciena2006

— zarządzenie nr120nV/06BurmistrzaMiastaMilanówkazdnia22listopada2006r.
w sprawiezmianbudżetumiastana2006

— nr122nW06BurmistrzaMlastaMilanówkazdnia27ustopada2r»6r.
w sprawiezmianbudżetumiastona2006

—zarzą&enle nr .vV/06BurmistrzaMiastaMilanówkaz dniaSgrudnia201%r,10474 52441wsprawiezmianbudżetumiastena2006rok„
—zarządzeni.nr BurmistrzaMiastoMilanówkadnia7 grudnia10475

Wsprawiezmianbudżetu na2006rok
—zarzadzenie nr 7Nî06BurmistrzaMiastaMilanówkaz dnia8 grudnia2006r.

wspravâezmianbudżetumiastana2006
— zarządzenie nr63/2006WójtaGminywJastrzębizdnia4grudnia2006r.wspra—10477

wie zmianw budżecîogrnlnVw 2006

OBWIESZCZENIA:

—KomisarzaWyborczegowSłodlaachzdnia8grudnia2006r.ozmianachw10478
dzie Rady Powiatu
Komisarza Wyborczegowpłockuzdnia12grudnia2006r.ozrnianiowskładzie
Rady Powiatu w

— KomisarzaWyborczegowRadomiuzdnia18grudnia 0zmianachwswa.
dzie Rady Powiatu

—KomisarzaWyborczegowRadomiuzdnia18grudnia2006r,ozmianachwskła•
Rady Powiatu

—Komisarza WyborczegowRadomiuzdnie14grudnia2006r.ozrnianaehWsklo•
dzie Rady Miejskie) w
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10453

UCHWAŁA Nr saanvł38î2006

RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN JEZIORNA

z dola 2 października 2006 r.

w planu zagospodarowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, art. 40 ust, 1,
ert. 41 ust. 1 ustawy z dnia e marca 1990 roku 0
samorządzie gminnym (Dz.u, z 2001r., Nr 142,
poz. 1591z późn. zm.), art. 15 art. 20 ust. 1 usta-

z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu zago-
spodarowaniu przestrzennym(Dz.u. Nr 80, poz.
717 z pÔźn. zm.), w celu wykonanie uchwały nr
66tlV/S/2003RadyMiejskiej Konstancin. Jeziorne z
dnio 29 kwietnia 2003r. w sprawie przystąpienia
do sporządzeniamiejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego sołectwa Opacz oraz
uchwały nr 2421V/W2004 Rady MiejskleJKon-
stancln.Jeziorna z dnie 4 październiko 2004r. w
sprawie zmiany uchwały nr WIW5/2003 Rady
MiejskiejKonstancin.Jeziorna z dnia 29 kwietnia
2003r. Rada Miejska Konstancîn-Jezlorna na
wniosek Burmistrza Gminy
postanawia, co następuje:

Rozdział 1

sł.

I Uchwala miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego sołectwa Opacz.

Zgodnie ze studium uwarunkowań kierunków2.
zagospodarowania prz.strzennego miasta i
gminy Konstanclnozlorna zatwierdzonym
uchwalą nr 97/111/17/99Rady Miejskiej Konstan•
cin-Jozlorna z dnia 27 grudnia 1999r. oraz na
podstawio uchwały nr 66nVt5/2003RadyMiel-
sklej Konstancin•Jeziomaz dnia 29 kwietnia
2003r. 0 przystąpieniu do sporządzenia miej.
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego sołectwaOpaczw granicachzgodnychz
granicami obrębu geodezyjnego Opacz,
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oznaczonych na rysunku planu, ustala sie prze-
znaczenie terenu, warunki jego zagospodaro-
wania Oraz zasady ochrony walorów Środowi-
skowo —przyrodniczych kulturowo • krajobra•
zowych.

52.

Uchwala obejmuje część tekstową z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania prze.
strzennego oraz:
1) część graficzną planu w skali 1:2000, stanowią-

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2) rozstrzygnięcie 0 sposobie rozpatrzenia uwag

zgłoszonych do projektu planu, stonowîąco
łącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

3) rozstrzygnięde o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które należą do zadań własnych
gminy. stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej

Plan Okreilony jest jako perspektywiczny bez
sprecyzowania terminu jego obowiązywania.

Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia
terenu. w tym inwestycji celu publicznego Oraz
Określenie sposobu zagospodarowania zabudo-

55.

Zakres regulacji Objętej Planem obejmuje toron
sołectwa Opacz w jej granicach administracyj-

Obszar objęty regulacją Planu obejmuje około
274ha.

56.

Ilekroć w przepisach Planu jest mowa o:
przeznaczeniu podstawowym należy przez to
rozumieć takie przeznaczenie terenu, które po-
winno przeważać na danym obszarze, wyznaczo-
nym liniami rozgraniczającymi;
przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to
rozumieć rodzaje przeznaczenia terenu inne niż
podstawowe. które uzupełniają lub wzbogacają
przeznaczenie podstawowe;
powierzchni biologicznie czynnej terenu - należy
przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wode po-
wierzchniową na terenie dziełki budowlanej, a
także sumy powierzchni tarasów i stropoda-
chów o powierzchni nio mniejszej niż 10m2 urzą-
dzonych jako stale trawniki lub kwietniki na pod•
łożu zapewniającym lm naturalna wegetację;
maksymalnym współczynniku intensywności za•
budowy netto (In) • należy przez to rozumieć Iloraz
sumy powierzchni w obrysie budynku (Sbn) kon-

poz. 10453

dygnacji naziemnych do powierzchni terenu ISO
(bez powierzchni dróg wewnętrznych);

/Sb1+Sb2+Sbn)

usługach nieuciążliwych nałoży przez to rozu•
mieć usługi, których charakter I zakres nie powo-
dują pogorszenia warunków Życia mieszkańców,
które nie mogą być związane z wytwarzanlem
dóbr materialnych bezpośrednimi metodami
przemysłowymi i nie mogą ograniczać utytkowa-
nia terenów sąsiednich zgodnie z ich przeznacze-
niem;

nieprzekraczalnych liniach zabudowy — należy
przez to rozumieć linie wyznaczone na rysunku
planu poza które nie wolno wyprowadzać płasz-
czyznV lica budynku noworealizowanvch budyn-
ków, z dopuszczeniem wystających poze ich Ob.
rys: schodów, tarasów. okapôw, otwartych gan-
ków oraz balkonów;

działce budowlnnei - należy przez to rozumieć
nieruchomo" gruntowa lub działką gruntu, której
wiolko", cechy geometryczne, dostęp do drogi
publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infra-
struktury technicznej spełniają wymogi realizacji
obiektów budowlanych wynikające z odrębnych
przepisów i aktów prawa miejscowego;
wysokoici elewacji nałoży przez to rozumieć
wysokość Ściony budynku od poziomu terenu do
górnej krawędzi gzymsu lub płaszczyzny podbicia
okapów dachowych. W wysoko" elewacji nie
wlicza siQ:
trójkątnych lub zbieżnych zwieńczeń Ścian szczy-
towych dla budynków 0 dachach dwuspadowych,
Ścianek frontowych lukarn i facjatek, portali, gan-
ków i tomu podobnych drobnych elementów ar-
chitektonicznych pod warunkiem, Że od głównej
cz"ci elewacji Są Oddzielono przestrzennie lub
innym elementem architektonicznym (balkonem,
balustrado, szczątkową połacią dachowo) lub sze-
roko'Ć togo elementu jest mniejsze niż h szeroko•

elewacji, nad którą jest umieszczony.

2.

3.

Rozdział 2
Ustalen" ogólne

57.

Zasady ochrony I kształtowania
struktury funkcjonalnej

, Ustala funkcje mieszkaniową, usługową
rolniczą jako dominujące na terenie planu.
Ustala się dalszy wzrost znaczenia funkcji
mieszkaniowe/.

Ustala funkcje mieszkaniowo-usîugowe w
centralnej części wsi Opacz, oraz funkcje usłu-
gowe wzdłuż drogi głównej \KDG).
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4. Dopuszcza się nową zabudowo w obszarach
funkcjonalnych MN. UO, UZ. LIK, UF, UMN,
MNIJ, W, —zgodnie z ustaleniami szczegó-
Iowyml planu.

5. Dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego
sposobu zagospodarowaniaw postaci zabu-
do" zagrodowej.

58.

Zasady ochrony i kształtowanio
ładu przestrzennego

1. Ustala podział terenu Objetego planem na
Obszary funkcjonalne, w których obowiązują
określone zasady zagospodarowania ,

2. W zależności Od obszaru funkcjonalnego I rO•
dzaju zabudowy ustala sle nakazkształtowania
zabudowy jej otoczenia przy uwzględnieniu
Okreilonych w ustaleniach szczegółowych po.
rametrów, w tym:

1) minimalnej powierzchni działki na której
dopuszczona jest nowa zabudowa,

2) minimalnej powierzchni biologicznie czyn-
nel,

3) sposobu wykończenia elewacji i dachów,
4) maksymalnego wskaźnika intensywności

zabudowy netto,

5) maksymalnej wysokości zabudowy z Okre-
{leniem dopuszczalnego spadku dachu,

6) kształtowania Ilnil zabudowy.

7) kształtowanie ogrodzeń.
3. Ustala zakaz wprowadzanie na obszarze

planu obiektów wieżowych.
4. ustala się dla obszarów MN. IJMN, MNIJ za-

budowę mieszkaniową jednorodzinną wolno.
stojącą z wyłączeniemzabudowy bli*nlaczej
szeregowej,

5. W przypadku utrzymanie dotychczasowego
sposobu zagospodarowaniew postaci zabu-
dowy zagrodowej dopuszcza możliwość
remontów istniejących obiektów i budynków
oraz budowy nowych 0 maksymalnejwysoko-
Ści Ilm do najwyższego punktu dachu, przy
Czymdopuszcza kominy wystajacado 1m
powyżejnajwyższegopunktudachu;ustalasię
minimalną powierzchniebiologicznieczynnąz
tolerancja 10 procent w stosunku do Obowią-
zująceina danym obszarzez wyjątkiemObsza-
ru IMN.

W przypadkurealizacjizabudowysłużącejpro-
dukcii rolnej dopuszaa budowę budynków

- 62363 •

6.

poz. 10452

gospodarczych, których powierzchnia
Wyprzekracza70m2.
Ustala się zakaz wprowadzania na obszarze
planu Obiektów handlowych 0 powierzchni
użytkowej powyżej 500m2 oraz zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej.

. Lokalizowanie nośników reklamowych dopusz-
cza się pod następującymi warunkami:

2)

3)

zachowanie pełnej ekspozycji Obiektów za.
znaczonych w Planie jako budynki o walo-
rach architektonicznych i historycznych,

lokalizowanie reklam w pasie drogo"rn
jest możliwe, pod warunkiem nie występo-
wonia ograniczoô w ruchu kołowym i pie-
savm, po udzieleniu stosownej zgody prze
zarządzającego drogą lub terenem.

dopuszcza urniezczenie noiników

a) 0 maksymalnejpowierzchni15m2 0
maksymalnej wysokości 8,0m Od pozio-
mu terenu w pasie drogowym drogi
głównej /KDG) przy zachowaniu min.
80m pomiędzy poszczegôlnymi nośni.
kaml reklamowymi,

b) maksymalnejpowierzchni6 rn2naob-
szarach UMN reklamami dotyczacymi
działalności prowadzonej na działce na
której znajduje nośnik reklamowy,

c) 0 maksymalnejpowierzchnilm2 na ob.
szarach MN. MNIJ z reklamami dotyczą-
cymi działalno•ci prowadzonej na dziab
ce, na której znajduje się nośnik

8.

2.

Ustala wyposażenie ciągów dróg zbior-
czych (KDZ), ulic lokalnych (KDL) i dojazdo-
wych /KDD)w elementymalejarchitekturyCle—
tarnie. siedziska, kosze na Śmieci) zharmoni-
zowane z otaczającą zabudową.

59.

ZasadyochronyŚrodowiska.przyrody
i krajobrazu kulturowego

Oddziaływanie na Środowisko projektowa.
nych na danym terenie przedsiowzięe,
lune przez instalacje emitujące energię, hałas
i zanieczyszczenianie może ograniczać użyt-
kowania terenów sąsiednich, zgodnie z usta-
łona dla nich funkcja przyjętym w planie
sposobem zagospodarowania.

W planie porządkuio sł. Istniej. tereny
zabudowy oraz przekształcasio tereny z rol-
niczych na budowlane. Realizacjęnowych
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

funkcji, w tym mieszkaniowej, mieszkaniowo-
usługowej i usługowej należy podporzadko-
wat warunkom wynikającym z ochrony iro-
dowiska, przyrody i krajobrazu podejmując
przedsiewzicia zgodnie z zasadą zrównowa-
Żoneeo rozwoju, przy spotnieniu przepisów
odrębnych, w tym standardów Środowisko.
wych i szczególnych form ochrony przyrody.

Zakazuje sie lokalizacji w obszarze całego
planu stacji paliw.
Ze względu na ochronę przyrody. na Obsza•

niniejszego planu Obowiązuje:
1) zachowanie minimum od 30% do 70%

powierzchni terenu biologicznie czynnej
na toronach mieszkaniovwch, usługowo-
mieszkaniowych I usługowych, zgodnie z
rysunkiem planu,

2) utrzymanie terenów starorzecza Wisty, do-
liny rzeki Jeziorki i kanału melioracyjnego
jako biologicznie czynnych,

a) określenie minimalnej wielkości działki
budowlanej zgodnie z 9 13pkt 2),

4) Stołowanie ogrodzeń umożliwiających w
poziomie terenu migrację drobnych
przedstawicieli fauny, zgodnie z ustalo•
niemi szczególnymi dla poszczególnych
obszarów.

Ustala się wprowadzanie nowych nasadzeń
drzew krzewów z zastosowaniem gatunków
odmian właściwych dla danej 'okulizacji,

których cechy (siła wzrostu, docelowa wyso-
kość, zwarto" korony, rodzaj systemu korze-
niowego, wydzielanie alergenów, odporno"
na zanieczyszczenia powietrza i zasolenie
gleby) nie kolidują z przyjętym zagospoda-
rowaniem.

Ustala się ochronę terenów starorzeczaWisły
(WP, ZN, Ls) oraz dollnv I walów ochronnych
Jeziorki (ZN), zakazuje się wszelkiej zabudo-
WYna tym terenie, nakazujesie ochrone Ich
walorów krajobrazowych I przyrodniczych
oraz ustala się zagospodarowanie obszarów
ZN od 85% do 95% biologicznie czynnych i
tereny ZPOw biologicznie czynne.
Zakazuje sie zabudowy w odległości do 20m
od stopywalu rzeki Jeziorki.Oznaczasle na
rysunku planu strefę do 50rnod stopy walu
rzeki Jeziorki. W odległości od 20m do 50rn
od stopy walu rzekł Jeziorki dopuszcza słę
zabudowopo uzyskaniuzgody odpowiednich
instytucji zgodniez przepisamiOdrębnymi.
Teren w północnej i zachodniej części planu
(Obszary'MN. IR, 2R,9R, IOR.IZN, 2ZN,

52354 -

9.

10.

12.

13.

14.
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3ZN, IWP, 2WP, 2Ls) znajduje się w gra.
nicach Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu (WOChK), dla którego obowiązują
ustalenia zawarto w przepisach odrębnych.

Na obszarze planu obowiązują postanowie-
nia aktualnego statutu Uzdrowiska Konstan-
cin-.Jeziorna.

Ustala sie tereny w 95% biologicznie czynne i
ich zagospodarowanie roślinnością wysoką z
jednoczesnym zakazom zabudowy:

1) w pasie od rozgraniczającej drogi
KDG do 40m od skrajnej krawędzi jezdni
drogi głównej (KDG), zgodnie z rysunkiem
planu,

2) w pasie w Odległości do łom Od terenów
R i w klinach o szerokości 10 m, zgodnie
rysunkiem planu,

Ustala ciągi zieleni przyulicznej i zadrze-
wienia alejowe zgodnie z rysunkiem planu.

Ustala Siq przejicia na tereny rolnicze R o
szerokości ustalonej indywidualnie na rysun-
ku planu. Obowiazuje Odsuniecie zabudowy
0 brn Od ich krawędzi.

NO obszarze 14MN ustala sic otulinę 0 pro-
mionlu 15m wokół pomnika przyrody, w któ-
rei zakazuje sie realizacji nowych inwestycji
budowlanych, a w promieniu SmOdpomnika
przyrody zakazuje się utwardzania terenu.

W zakresie ochrony gruntów i gleb ustala

1) przod przystapioniom do prac budowlo.
nych usunięcio i zabezpieczenie przed
znlszczeniem warstwy próchniczej gruntu,

2) dopuszczenie podpiwniczenia budynków
do głęboko'ci lm poniżej naturalnego po-
złomu gruntu.

W zakresie ochrony przod hałasem ustala się:

1) utrzymać minimalna odległość nowej za•
budowy od dróg zgodnie z rysunkiem oraz
zapisami planu,

2) w pasło 40.0m Od zewnętrznej krawędzi
jezdni drogi głównej (KDG) i 5,00' od linii
rozgraniczającej i 10,0m od krawędzi dróg
zbiorczych (KDZ) zakazuje si lokalizacji
nowej zabudowy,

3) w pasie 70.0m od zewnętrznej krawędzi
jezdni drogi głównej (KDG) zakazuje sie
lokalizacji nowej zabudowy mieszkanio•

4) w pasie od 40,0m do 70,0 m, od zewnętrz-
nej krawędzijezdnidrogi głównej (KOG)
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sposób zabezpieczający sąsiednie tereny
przed spływem wód Opadowych,

6) zakaz realizacji przedsiewzić powodują.
cych zanieczyszczenio Środowiska natural-
nogo, w tym urządzeń wodochłonnych, je-
Źli ich zapotrzebowanie na wode mogłoby
naruszał równowagę lokalnych zasobów
wodnych.

W zakresie ochrony powietrza należy stoso-
Wać obowiązujące regulacje prawne. przy
spełnieniu 12 ust. 4 niniejszej uchwały.

W zakresie gospodarki odpadami zasady
utrzymania porządku i czystości Okroiła S 12
ust. 8 niniejszej uchwały oraz obowiązujące w
tym zakresie akty prawa miejscowego.

5 10.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

16.

17.

oraz w pasłe od 10,0m do 20,0 m, Od zo-
wnętrznej krawędzi jozdni dróg zbiorczych
(KOZI dopuszcza się zabudowę, w której w
pomieszczeniach chronionych zostaną
spełnione dopuszczalne normy hałasu I
wibracji zgodnie z obowiązującymi przepi-
serni Odrębnymi dla danego przeznacze-
nie, ustala sle nakaz zastosowania dla
pomieszczeń chronionych odpowiednich
rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych
służących ograniczeniu oddziaływania ha•
lasu i wibracji w niezbędnym zakresie
(przegrody 0 podwyższonej Izolacyjności,
wprowadzanie okien o podwyższonej izo-
lacyjności itd.) określonym w obowiązują.
cych normach i standardach,

5) ustala sie utrzymanie dopuszczalnego po.
złomu hałasu dla zabudowy mieszkanio-
wel, zabudowy mieszkaniowej z usługami
i dla zabudowy zagrodowej, zgodnie z
przepisami Odrębnymi,

6) nakazuje sie Głosowanie zabezpieczeń
akustycznych w pasie drogi głównej
(KDGL przynajmniej na odcinkach wska-
zanych na rysunku planu.

Wyodrębnia tereny wód powierzchnio-
wych oznaczonych symbolem WP na rysunku
planu, dla których:

zakazuje się wprowadzania Innego przo-
znaczenia na ton teren,

2) Określa się przeznaczenie: rzeka (Je-
ziorka), kanał melioracyjny (kanał Hab•
driński), naturalny zbiornik wodny,

W zakresie gospodarki wodnej ochrony wód
w planie ustala się:

1) zakaz przeznaczenia studni na inne cele niż
pobór wody, w przypadku ich zasypania
Wszołkie prace należy przeprowadzić W
uzgodnieniu z właściwym urzędem,

2) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych
Ścieków do wód podzlemnych, stawów,
Oczekwodnych oraz do zleml,

3) dla przedsiewz10Ć realizowanych poniżej
poziomu wód gruntoswch nakaz stoso-
wania rozwiązań technicznych ogranicza•
jQcyCh Obniżenie poziomu wód grunto•

4) nakaz utrzymania no dziatkach Istnielqce.
go systemu odwodniającego przez za-
chowanie jego ciągłości i przepustowości,

5) wprowadzenie nowego zagospodarowa-
nia na działkach nakazujo gię realizował w

2,

3.

4.

Na terenie planu brak jest budynków I układów
urbanistycznych podlegających ochronie kon-
serwatorskiej,

Ustala sie zachowanie tradycyjnego charakteru
wsi przez utrzymanie i wprowadzanie funkcji
mieszkaniowych, usługcmych, zagrodowych.
rolniczych I technicznych.

ustala sie zachowanie tradycyjnego charakteru
wsi przez ograniczenie intensywności zabudo-
WY (maksymalna wartość współczynnika In
wynosi od do 1,0) oraz ograniczenie wyso•
kości budynków od naturalnego poziomu toro•

1)

2)

3)

do Ilm do najwyższego punktu dachu dla
obszarów MN. UZ, UK, UP. MNIJ, przy czym
dopuszcza sie kominy wystające do lm po.
wyżej najwyższego punktu dachu,

do 12rn do najwyższego punktu dachu dla
obszarów UMN, przy czym dopuszcza się
kominy wystające do lm powyżej naiwvŻ.
szego punktu dachu,

do 15m do najwyższego punktu Ochu dla
obszaru 100. przy czym dopuszcza sie ko•
miny wystające do lm powyżej najwyższe
go punktu dachu.

Ustala

1)

2)

stosowanie dachów o kącie nachylenia w
granicach 350 • 450 w kolorze czerwonym i
brązow•yrn, zakazuje się stosowania kolorów
intensywnych,

w przypadku rozbudowy i przebudowy ist-
nlejących budynków możl/wość zachowania
płaskich dachów.
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3) dopuszczone stosowanie dachów 5.
na obszarach UMN, US, W i 1.10,

4) zakaz stosowania jaskrawych kolorów elo•
wacji i stosowania paneli z tworzyw sztucz-
nych i z bladw,

5) maksymalne wysokość elewacji dla wszyst-
kich obszarów na 5m od naturalnego po-
złomu terenu do płaszczyzny podbić oka-
pów dachowych, z wyłączeniem terenów z
dopuszczeniem budynków o dachach pla-
skich. dla których przepis ten nie obowiązu-

poz. 10453

W przypadku przebudowy ustala się dla obiek-
łów zaznaczonych w planie jako budynki o wa-
lorach architektonicznych historycznych
móg szczególnej dbałości o harmonijne zmia-
ny przestrzenne w stosunku do zastanego
jobrazu kulturowego.

s 11.

Zasady modernizacji. rozbudowy
i budowy systemów komunikacji

Ustala sie inko Obowiązujące następujące kla-
sv, przebieg szerokości dróg i ulic.

jo.

symbol
na planie
1KDG

1KOZ

IKOL

2KDL

SKOL

4KOL

5KDL

6KDL

7KDL

1KOD

2KDD

3KDD

funkcja ulicy,
przekrój

główna 2 x 2

zbiorcza 1 x 2

zbiorcza 1 x 2

zbiorcza 1 x 2

zbiorcza 1 x 2

zbiorcza 1 x 2

lokalna 1 x 2

nalx2

lokalna 1 x 2

lokalna 1 x 2

na 1 x2

lokalna 1 x 2

lokalna 1 x 2

dojazdowa 1x 2

dojazdowa 1x 2

dojazdowa 1x 2

szerokość w liniach rozgraniczających (m)
szerokość jezdni

50,0
postulowana szeroko" jezdni 7m pas awaryjny, jezdnie rozdzielone
20,0
postulowana szerokość jezdni m
15 20,0

postulowana szerokość jezdni m
20,0 (informacyjnie, poza obszerem planu)
postulowana szerokość jezdni m

(przy skrzyżowaniu z droga IKDG}
postulowana szerokość jezdni 6,0 m

postulowana szerokość jezdni m
12,0. 15,0
postulowana szerokość jezdni 6,6 m
12,0. 15,0
postulowana szeroko" jezdni m
15,0
postulowana szerokość jezdni m
15,0
postulowana szeroko" jezdni 5,5 m
15,0
postulowana szeroko" jezdni 5,5m
10-12,0
postulowana szerokość jezdni 5,5 m
12- 15,0
postulowana szeroko" jezdni 5,5m
10,0. 12,0
postulowana szerokość jezdni 5,5 m
10,0- 12,0
postulowana szerokość jezdni m
10,0 (informacyjnie)
postulowana szerokośćjezdni 5,5m
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2. Postuluje dla drogi głównej KDG głosowa•
nie przejść pieszych w innym poziomie niż
jezdnie.

3. Ustala dla sięgaczy KDL KOD i KDWplace
do zawracania o minimalnym wewnętrznym
promieniu skrętu 6 m,

4. Ustale sle dla ciągów pieszo•jezdnych(gmin-
nych),oznaczonychsymbolami 1 2KPJna ry-
sunkuplanu,minimalną szerokości m, dla 3
KPJ m.

5. Ustala się dla ciągów pieszych (gminnych),
oznaczonych symbolami 1-1IKP ne rysunku
planu,zmiennąszerokośćzgodniez rysunkiem
planu Od 2,0m do m.

6. Ustala się dla dróg wewnętrznych (niepublicz-
nych) oznaczonychna rysunku planu symbo-
łom KDW, stanowiących współwłasno" wla•
ściciell przyległychterenów będącychw Zosię.
gu tej drogi, minimalną szerokośćw liniach
rozgraniczających Oraz plec do zawraca.
nie 0 minimalnym promieniu m, W przy-
padku braku koniecznościrealizacji drogi do.
puszcze sie rezygnację z jej realizacji, a teren
nakazuje objąć przeznaczeniem są"adują•
cego z nią obszaru funkcjonalnego.

7. InwestorzyObowiązani zapewnić na dzial-
kach, gdzie realizują inwestycje miejsca par-
kingowe w Ilości, co najmniej:

2miejscaparkingowena 1dom mieszkalny

3 miejscaparkingowena każde100m'po•
wierzchni użytkowej usług, biur itp.

8. Ustala obowiązek przestrzegania zasady
lokalizowania w pasach ulicznych nośników
reklamowychokreślonyw 58 ust. 7 niniejszej
uchwały.

5 12,

Zasadyobsługi inżynieryjnej obszaru
1. W zakresieurządzeń inżynieryjnych w Obszarze

planu ustala się następujecezasady realizacji
planu:

1) utrzymaniew nowoprojektowanychulicach
rezerwy geodezyjnej zabezpieczającejmoż-
jiwo'Ć budowy wodociągu rozbiorczego,

rozbiorczego, kanalizacji sanitar-
nej, sieci elektroenergetycznychSN I NN
(kablowych lub napowietrznych), Stacji
transformatorowych (wnętrzowych lub
Powych)orazkanalizacjitelefonicznej,

2) pełno uzbrojenie inżynieryjne działek bu-
dowlanych w zakresie podanym w pkt 1

poz. 10453

3) w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza
się realizacjosieci, o którychmowaw pkt 1),
poza liniami rozgraniczającymi dróg,

4) przebudowę. na warunkach właściwego za-
kładu energetycznego, odcinków linii na•
powietrznej 15 kV, na obszarach mieszka.
niowych i usługowo•mieszknniowych koli-
dujących z projektowaną zabudową.

5) przebudowo. na warunkach wlaŔciwegoza-
kładu gazownictwa, odcinka gazociągu roz-
dzielczego d50mm na obszarze IMNU,

6) budowę ciągów pieszych 100, 110 nad
przewodemwody surowej kablomsterują-
Cym na odcinku pomiędzy ujęciem wody
2W a stacją wodociągową 1W.

2. W zakresiezaopatrzenia w wodo w pianie usta-

3.

la się:

1) pokrycie zapotrzebowania na wodą z Istnie-
jącej i projektowanej sieci wodociągowej
zasilanychzwodociąguwiejskiego„Opacz"
—w oparciu o ujęcie wody zlokalizowane wo
wsi Opacz (dwie studnie czwartorzędowe;
pobór wody na ujęciu wynosi od 190m3/d
do 250m3/d przy maksymalnej wydajności
esmam),

2) dopuszczeniebudowy studni awaryjnej w
uzasadnionych przypadkach,

3) obowiązek. po oddaniu do eksploatacjiw
przyległej do działki ulicy sieciwodociągo-
wal, podłączenia nieruchomości do włw
sieci,

4) zasadęindywidualnego pomiaru i opłaty za
zużyta wodę w oparciu o rzeczywiste zuty-
cie (mierzone wodomierzern).

W zakresieodprowadzania I wód opa-
dowych w planie ustala si:

1)

2)

3)

rozbudowę rozdzielczego ograniczonego
do kanalizacji sanitarnej systemu skanali•
zowania obszaru planu.

odbiornikiem Ścieków 2 Obszaru planu jest
projektowany układ kanalizacji sanitarnej
zakończony oczyszczalnią ścieków,

dla nowolokallzowanoi Istniejącej zabu-
dowy, ze względu na wysoki poziom wy-
stępowaniawód gruntowvch i ich podat-
ności na zanieczyszczenia, ustala sie obo-
wiązek podlaczonia do kanalizacji sanitar-

zaraz po jej wybudowaniu. Do czasu
budowy kanalizacji sanitarnej dopuszcza

czasowe stosowanie kanalizacji indy
widualnych zakończonychszczelnym'kon-
tonerowymi atestowanymi zbiornikami
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

'cieków; ze Względu na wysoki poziom
wód gruntowych wyklucza się rozsąazko•
wywanie ścieków do gruntu. Wprowadza
się obowiązek podłączenia sie do gminne•
go systemukanalizacjisanitarnejtuż po jej

zakazuje się odprowadzania ścieków tak
kanałowych lak / powierzchniowych do
cieków powierzchniowych, oczekwodnych
i do gruntu,

zasadę budowy kanalizacji maksymalnie
wypłyconej dla ochrony Istniejących sto•
sunkÓw gruntowo-wodnych,

nie planuje się budowy kanalizacji desz-
czowej; ustala słę zasadę, Że wody opa-
dowe w obszarze planu odprowadzano
będą powierzchniowo z wykorzystaniem
retencji terenowej i podziemno),

zakazuje się odprowadzania do projekto•
wanej kanalizacji sanitarnej 'cieków
czowych (w tym z dróg) I wód melioracyj•

w przypadku obiektów usługowych z
utwardzonymi placami postojowymi
manewrowymi ustala się obowi«zek bu•
dowy lokalnych układów odwodnlonio.
wych zakończonyŃ' separatorami zanio-
czyszczeń i zbiornikami na podczyszczone

w planie dopuszaa sie odprowadzenio
wód opadowych z terenów utwardzonych
bezpoirednio do gruntu, na zasadach
określonych w przepisach Odrębnych,

-52358.

7,

1)

2)

3)

4)

6)

poz. 10463

gazyfikacjo nowel zabudowy gazem
nioprQżnym doprowadzonym z gazociągu
Średniego clinionia dlOOmm przechodzą.
Cym przez wieś na trasie Gassy (stacja re•
dukcyino-pomiarowa stopnia) —Habdzin i
przy spełnieniu kryteriów ekonomicznych
związanych z dostawą gazu,

pełne pokrycie zapotrzebowania na
przewodowy dla odbiorców komunalnych
zarówno na cele bytowo•gospodarcze lek I
cele grzew•cze,

przebieg linii parkanów w odległości min.
0.5m od gazociągów,

umiejscowienie szafek gazowrvch w linii
parkanów i otwieranych na zewnątrz od
strony ulicy,

budowe nowych gazociągów w zgodności z
warunkami jakim winny odpowiadać
gazowe ustalonymi w przepisach odrob-

6 W zakresie elektroenergetyki w planie ustala
sie:

zasilanie w energio elektryczna z krajowego

2)

3)

"stornu za pośrednictwem rozdzielni SN (z
kierunku zachodnlago) oraz systemu napo.
wietrznych linii zasilająco — rozdzielczych
15kV, zakończonych słupowymi stacjami
transformatorowymi,

potrzebę modernizacji rozbudowy urzą•
dzeh SN i NN w otoczeniu obszaru objętego
planom,

zasadę pełnego pokrycia zapotrzebowania
mocy elektrycznej,

10) zgodniez przyjętymi przezgminę zapisami
Studium, na terenie objętym planem
obowiązuja zasada pozostawianie wód
opadowych w miejscu ich powstawania
uwagi na koniecznośćstabilizacji wód

4. W zakresiezaopatrzeniaw ciepło w planie
ustala

1) zaopatrzeniew ciepło w oparciu 0 Źródłalo-
kalnez wykorzystaniemgazuziemnegojako
medium podstawowego,

2) dopuszczeniestosowaniadoogrzewania
tarnatywnych no'nikÓw energetycznych,
takich isk olej lekki, gaz płynny, energia
elektryczno oraz inne paliwa bezpieczne
ekologiczne.

S. W zakresiegazyfikacjiprzewodowejw planie
ustala

4) przebudowęodcinków linii napowietrznych
t5kV kolidujacych z projektoweną zabudo-
Wą w zakreslo oznaczonym na rysunku,

5) poza zakresem robót wymienionych w pkt
4) nie przewiduje się budowy nowych urzą-
dzeń elektroenergetycznych irednich i wy.
sokich napięć na terenie objętym planem,

6) prowadzenie budowy sieci i urządzeńelek-
troenergetycznych w uzgodnieniu i na
runkach określonych przez wlaŔciwy zakład
energetyczny oraz w porozumieniu z
Óclwymzarządcadrogi,

7) postuluje się wykonanie sieci elektroener-
gotycznej kablami podziemnymi.

W zakresie telekomunikacji w planie ustala się:
zasadę pełnego pokrycie zapotrzebowania
na lecza telefoniczne z istniejącej centraľ te-
lefonlcznei CA 'Konstancin",
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2) zasadę zaopatrzenia w stale łącza teleko-
munikacyjnepoprzezmodernizacjęi budo-
wę sieci abonenckich,z dopuszczeniem
różnych operatorów: ustala stosowanie
przewodówpodziemnych.

8. W zakresie gospodarki Odpadami stałymi w
planie ustala si:
1) zorganizowany i o powszechnejdostępno•

Ści w obszarze planu system zbierania I
wywozu odpadów stałych o charakterze
komunalnym,

2) standard Obsługi zgodnie z obowiązującą
uchwała w sprawie regulaminu utrzymania
czystotcl i porządkuna tereniegminy Kon-
stancln.Jeziorna.

3) zabezpieczeniena każdejdziałcemożliwości
prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
stałych, zgodnie z obowiązującymi przepl-
sami szczególnymi oraz przepisami prawa
miejscowego Obowiązującymi w tym zakre•
sle,

4) możliwość WMzneczenlawspólnego dla kil-
ku obiektów budowlanych mleisca na po.
Jemnikina odpady pod warunkiemdostępu
z teronÔw komunikacji publiczno].

513.

Szczególnezasadyi warunki scalania
podziału nieruchomości

W planieustalasię następującozasadyI warunki
scalania podziału nieruchomości:
1) podział lub scalenienieruchomo.

Ści musi zapewnić zagospodarowaniekażdej
dziatki zgodnie z planem i Obowiązującymi
przepisami Odrębnymi,

2) zapewnić minimalną powierzchnięnowo WY•
dzielonych działek budowlanych:
a) na obszarachMN na rysunku planu minl-

mum 850—1500m2(w zależnościod tere-
nu), na dziatkachsąsiadującychz terenami
rolniczymiRminimum1500m2,przymini.
malnei szerokościdziałki 18m, chyba,Żew
ustaleniach szczegółowych stanowi SIQIna.

b) naObszarachMNIJnarysunkuplanumini.
mum 1000m2,przy minimalnejszerokości
dziatki 20m,

c) c) na obszarachUMN na rysunku planumi-
nimum 1500m2,przyminimalno)szerokości
dziatki 30m,

3) ustala sle minimalny kąt nachylenia granic
nowoprojektowanych działek w stosunku do
pasa drogowego na 750,a optymalny na

4) dla działek z dopuszczoną zabudową. przy po-
dziale działki lub scaleniu, nakazuje sie zapew-
nić dostępz dróg publicznych lub skomuniko-
wanvch z nimi dróg wewnętrznych,pozostało
przypadkizgodniezprzepisamiodrobnyml,

5) działki i zespoły działek. których kształt. wiel-
kość. struktura własnościowa, dostpno•ć do
dróg publicznych i infrastruktury utrudnia ich
wykorzystanie i zagospodarowanie zgodnie z
ustaleniami plenu nakazuje się scalić i wtórnie
podzielić,zgodniezwymaganiamiokreślonymi
w przepisach odrębnych,

6) leżeli ustaleniauchwałynie stanowiąinaczej.
zakazuje sle dokon•Mania podziałów, które
spowodowałyby koniecznośćskomunikowania
działek wydzielanych lub sąsiednich, od drogi
głównej

7) na terenach przylegającychdo dróg publicz-
nych przy wydzielaniu nowych działek oraz
wtórnych ich podziałach, nakazujesię wydzie-
lać docelowe pasy uliczne zgodnie z rysunkiem
planu.

e) w stosunkudo działekwydzielonychw wyniku
wtórnego podziału zgodnie z obowiązującymi
przepisami Odrębnymi dla dopuszczenia na
działce zabudowy określonej w planie nakazuje
sie spełnić minimalną powierzchnię działek
zgodnie z S13pkt 2),

9) planadaptujeistniejącew dniuwejściew Życie
ustaleń planu wyodrobniono działki oraz adep-
tuje dziatki powstało w wyniku wydzielenia
dróg wyznaczonychna rysunku planu. dając
możliwości ich zagospodarowania nawet
Wówczas,gdy niespełniająokreślonejw planie
minimalnej powierzchni.Możliwość lokalizacji
zabudowy miezkaniowej na tych działkach
musi spełniaćwymogi wynikającez przepisów
odrobnych oraz z przepisów szczegółowychdla
poszczególnych terenów Określonychw roz-
dziale III niniejszej uchwały.

Rozdział 3
Ustalenb szaegôtowe

dla ObszMów funkdonalnyał
S 14.

W Odniesieniu do terenu zabudowv
wej jednorodzinnej,oznaczonegonarysunkupla-

symbolem 1MN. ustala się,'
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1. Przeznaczenie terenu:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, lako
przeznaczenie podstawowe,

usługi nieuciążliwe towarzyszące zabudowie
mieszkaniowej, wbudowane w obiekty miesz-
kalne o powierzchni użytkowej nie wlekszej niż
100 m: jako przeznaczeniedopuszczone: zakaz
'Okalizacji nowych wolnostojących obiektów
usług.

zakaz lokalizowania obiektów szkodliwych
uciążliwych dla środowiska.

2. Spo"b zagospodarowania:

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

dopuszczenie nowej zabudow,' mieszka.
niowej jednorodzinnej MN no dz]elkuch
0 minimalnej powierzchni 1000m2 i o
minimalnej powierzchni 1600 m2 no
działkach sąsiadujących z toronami zioło.
ni naturalnej ZN terenami logów Ls,

minimalna powierzchnia biologicznie
czynna 70%,

wskaźnik Intensywności zabudowy netto
maksymalnie 0,6,

na działkach dotychczas niezabudowa-
nych dopuszczo się wprowadzenie mak-
syme'nie jednogo budynku mieszkalne.
go oraz maksymalnie jednego budynku
gospodarczego lub garażowego o po-
wierzchni zabudowy nie większej niż

stosowanie w nowej zabudowie materia-
łów tradycyjnych i ponadto:

a) wykończone tynkiem, drew.
nem. ceramiką,

b) zakaz stosowania na elewacji paneli z
tworzyw sztucznych I blach,

c) zakaz stosowanla na elewacjach i da.
chach kolorów jaskrawych,

wysokość budynków mieszkalnych
więcej niż od naturalnego pozjo.
mu terenu do najwyższego punktu da-
chu,

wysokość budynków Innych niż miesz-
kalne nie więcej niż 8,0m od naturalnego
poziomu terenu do najwyższego punktu
dachu,

maksymalna wysokość 5 m,

stosowanie dachów 0 kącie nachylenia w
granicach 350-460,

10)

11)

12)

13)

14)

16)

poz. 10453

nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu, a w szczególnoici:

a) od linii rozgraniczających ulicy KOD
minimum 6,0m,

b) od linii rozgraniczającychciągów pio-
Szo-lezdnych KPJ minimum 5,0rn.

c) w Odległości minimum 20m od Stopy
walu rzeki Jeziorki, w odległości od
20m do 50m od stopy walu rzeki Je.
ziorki dopuszcza się zabudowę po
uzyskaniu zgody odpowiednich insty-
tucji zgodnie z przepisami odr.bnyml.

dojazd do działek od ulicy KOD i ciągów
pieszo.lezdnych KPJ,

zasadywprowadzania ogrodzeń:
a) nakaz stosowania ogrodzeń ażuro-

wych o prześwicie minimum 40% na
cateJ powierzchni i wysokości od 1,5m
do 1,7m oraz zachowania przepustów
w poziomie terenu, zgodnie z i 9 ust.
4 pkt 4 niniejszej uchwały,

b) zakaz stogowania prefabrykowanych
elementów betonowych,

w zakresie ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego obowiazuią za-
pisy Okreólone w 5 9 niniejszej uchwały,

w zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków Obowiązują zapisy
określone w S 10 niniejszej uchwały.

w zakresie modernizacji, rozbudowy i
budowy systemu komunikacji obowiązu-
ją zapisy Określone w 5 11 niniejszej
uchwały,
w zakresie modernizacji, rozbudowy i
budowy systemu infrastruktury toch-
nicznej Obowiązują zapisy określone w
5 12 niniejszej uchwały.

515.

W odniesieniu do terenu zabudowy mieszkanio-
wej jadnorodzinnei, Ozneczonego na rysunku pla-
nu symbolem 2, 8, 23MN ustala s":
1. przeznaczenie terenu:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ja-
ko przeznaczenie podstawowe,

2) usługi nieuciążliwe towarzyszące zabudo-
wie mieszkaniowej, wbudowane w obiekty
mieszkalne o powierzchni użytkowej nie
większej niż 100m' jako przeznaczeniedo-
puszczone: zakaz lokalizocli nowych wolno-
stojących obiektów usług,
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2) zakaz lokalizowania obiektów Szkodliwych i
uciążliwych dla Środowiska,

4) w przypadku rezygnacji z realizacji dróg
wewnętrznych należy ich obszar oblać prze-
znaczeniem obszaru,

2. Sposób zagospodarowania:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

dopuszczenie nowej zabudowy na dziel•
kach0 minimalnej powierzchni1000m2na
terenach oznaczonych 23 MN I o minimal•
nel powierzchni1500rn'na terenach2MN
i 8MN,

minimalna powierzchnia biologicznie
aynna 70%,
wskaźnik intensywności zabudowy netto
maksymalnie 0,6,

na dziatkach dotychczas niezabudowanych
dopuszcza słę wprowadzenie
nie jednego budynku mieszkalnego oraz
maksymalnie jednego budynku gospo.
darczego lub garażowego o powierzchni
zabudowyniewiększejniż70m2,
stosowanie w nowej zabudowie materia.
łów tradycyjnych I ponadto:

a) elewacje wykończone tynkiem, drew%
nom, ceramiką,

b) zakaz stosowania nn elewacji paneli z
tworzyw sztucznych i blach,

c) zakaz stosowania na olewaciech I da.
chach kolorów jaskrawych,

wysokość budynków mieszkalnych
więcej niż 11,0m od naturalnego poziomu
toronu do najwyższego punktu dachu,

wysokość budynków innych niż mieszkał.
ne nie więcej niż 8,0m Odnaturalnego po-
ziornu terenu do najwyższego punktu da.

maksymalna wysokość elewacji 6m,

stosowanie dachów o kącie nachylenia w
granicach 35'.45',

• 52361 -

13)

14)

15)

16)

poz. 10453

a) nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych
o prześwicie minimum 40% na całej
powierzchni i wysokości od 1,5m do
1,7m oraz zachowania przepustów w
poziomie terenu, zgodnie z 59 ust. 4
pkt 4 niniejszej uchwały,

b) zakaz stosowania prefabrykowanych
elementów betonowych,

w zakresie ochrony Środowiska, przyrody I
krajobrazu kulturowego:

a) ustala sie tereny w 95% biologicznie
czynne i ich zagospodarowanie roślin-
nością wysoką. zgodnie z rysunkiem
planu,

b) w pozostałych przypadkach obowiązują
zapisy określono w 59 niniejszej
uchwały,

w zakresie ochrony dziedzictwa kulturo.
Wego i zabytków obowiązują zapisy Okre-
ślone w S10 niniejszej uchwały,

w zakresie modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemu komunikacji obowiązują
zapisy określone w S 11 niniejszej uchwa-

w zakresie modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemu infrastruktury technicznoi
obowiązują zapisy określone w S 12 ni-
niejszej uchwały.

S 16.

10) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z
rysunkiem planu, e w szczególności:

Od linii rozgraniczających ulic: KDL I
KDD minimum 6,0rn,

b) od linii rozgraniczających drogi KOW
minimum 6,0m,

11) dojazd do działek Od ulic; KOG KOD
KOW,

12) zasadywprowadzania ogrodzeń:

W odniesieniu do toronu zabudowy mieszkanio-
wei jednorodzinnej, oznaczonego na rysunku pla•
nu symbolem 3MN, ustala się:
. Przeznaczenia terenu:

l) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ja•
ko przeznaczenie podstawowo,

2) usługi nieuciążliwe towarzyszące zabudo-
wie mieszkaniowej, wbudowane w obiekty
mieszkalne 0 powierzchni użytkowej nie
większej niż jako przeznaczenie do-
puszczone; zakaz lokalizacji nowych wolno-
stojących obiektów usług,

3) zakaz lokalizowania obiektów szkodliwych i
uciążliwych dla Środowiska.

Sposób zagospodarowania:2.

1) dopuszczenie nowej zabudowy no dział-
kacho minimalnej powierzchni1000rn2,

2) minimalna powierzchnia biologicznie
czynna 70%,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wskaźnik intensywności zabudowy netto
meksymalnie 0,6,

na dziatkach dotychczas niezabudowanych
dopuszcza si wprowadzenie maksymal-
nie jednego budynku mieszkalnego oraz
maksymalnie jednego budynku gospo-
darczego lub garażowego o powierzchni
zabudowy nie większe/ nit 70ma,

stosowanie w nowoj zabudowie materia-
łów tradycyjnych i ponadto:

a) elewacje wykończone tynkiern, drew-
nern, C*ramiką,

b) zakaz stosowania na elewacji paneli z
tworzyw sztucznych i blach,

c) zakaz stosowania na elewacjach da.
chach kolorów jaskrawych,

wysokość budynków mieszkalnych nio
więcej niż 11,0rn od naturalnego poziomu
terenu do nai"ższego punktu dachu,

wysokość budynków innych niż mieszkal-
ne nie więcej niż 8,0rn od naturalnego po-
złomu terenu do najwyższego punktu bu-
dynku,

maksymalna wysokość elewacji 5 m.

stosowanie dachów o kącie nachylenia w
granicach 350.45%

• 52362 •

16)

Poz. 10453

Zapisy Określone W S11 niniejszej uchwa-

w zakrosio modernizacji, rozbudowy i bu•
dowy systemu infrastruktury technicznej
obowiązują zapisy określone w S 12 ni-
niojszej uchwały.

S 17.

W odniesionlu do terenu zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, oznaczonego ne rysunku pla-
nu symbolem 4MN, ustala si:

2.

Przeznaczenie terenu:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ja-
ko przeznaczenie podstawowe,

2) usługi nieuciążliwo towarzyszące zabudo•
wie mieszkaniowej. wbudowane w obiekty
mieszkalne o powierzchni użytkowej nie
większej 100m2 jako przeznaczeniedo•
puszczone; zakaz lokalizacji nowych wolno.
stojących obiektów usług,

3) zakaz lokalizowania Obi•któw szkodliwych i
uciążliwych dla 'rodowiska.

Sposób zagospoda rowania.'

10) nieprzekraczalnelinie zabudowy zgodnie z
rysunkiem planu, a w szczególności od
nil rozgraniczających ulic KDL minimum

11) dojazd dodziafekod ulieKDL

12) zasady wprowadzania ogrodzeń:

e) nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych
0 przeiwicie minimum 40% na całej
powierzchni i wysokoścl Od 1,5m do
1,7m oraz zachowania przepustów w
poziomie terenu, zgodnie z 5 9 ust. 4
pkt 4 niniejszej uchwały,

b) zakaz stosowania prefabrykowanych
elementów betonov«ch,

13) w zakresie ochrony środowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowiązują zapisy
okre"one w S 9 niniejszej uchwały,

14) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturo.
wogo i zabytków obowiązują zapisy okre•
"one w 5 10 niniejszej uchwały,

w zakresie modernizacji, rozbudowy I bu•
dowy systemu komunikacji obowiązują

1)

2)

3)

4)

6)

6)

dopuszczenie nowej zabudowy na dział.
kach o minimalnej powierzchni 1000rn2 o
minimalnej powierzchni 1500m2na dzial-
kach sąsiadujących z terenami rolniczy-

minimalna powierzchnia biologicznie
czynna 70%,

wskaźnik intensywnoici zabudowy netto
maksymalnie 0,6,

na działkach dotychczas niezabudowanych
dopuszcza sio wprowadzenie maksyma'.
nie iednego budynku mieszkalnego oraz
maksymalnie jednego budynku gospo-
dorczego lub garażowego o powierzchni
zabudowyniewiekszejniż70m2,
stosowanie w nowej zabudowie materie-
łów tradycyjnych i ponadto:

a) elewacje wykończone tynkiem, drew•
nom, ceramiką,

b) zakaz stosowania na elewacji paneli z
tworzyw sztucznych blach,

c) zakaz głosowania na elewacjach
chach kolorów jaskrawych,

wysokość budynków mieszkalnych nie
wlQCOJn1211,0m od naturalnego poziomu
terenu do najwyższego punktu dachu,
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7) wysokość budynków Innych niż mieszkal-
ne nie więcej niż 8,0m Od naturalnego po•
złomu terenu do naj"ższego punktu da-
chu,

8) maksymalna wysokość elewacji 6m,

9) stosowanie dachów 0 kącie nachylenia w
granicach

10) nieprzekraczalne Ilnie zabudowy zgodnie z
rysunkiem planu, a w szczególnoici od
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi KDZ
minimum 10.0m i minimum 5,0m Od
rozgraniczających drogi KDZ,

11) dojazd do działekOddrogi KDZ,
12) zasady wprowadzenia ogrodzeń:

e) nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych
o prześwicie minimum 40% na całej
powierzchni i wysokości od 1,5m do
1,7m oraz zachowania przepustów w
poziomie terenu, zgodnie z 59 ust. 4
pkt a niniejszej uchwały,

b) zakaz stosowanie prefabrykowanych
elementów beto novwch,

13) w zakresie oc*łrony środowisku, przyrody
krajobrazu kulturowego obowiązują zapisy
Określone w 5 9 niniejszej uchwały,

14) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
Wego i zabytków obowiązują zapisy
"one w S 10 niniejszej uchwały,

15) w zakresie modernizacji, rozbudown,• i bu-
dowy systemu komunikacji obowiązują
zapisy okr"lone w S 11 niniejszej uchwa-

16) w zakresie modernizacji, rozbudowy I bu-
dowy systemu infrastruktury technicznej
Obowiązują zapisy określone w 5 12 ni-
niejszej uchwały.

s 18.

W odniesieniu do terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku
planu symbolami 5. 6MN, ustała l:
1. Przeznaczenie toronu:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
ko przeznaczenie podstawowe,

2) usługi nieucietllwe towarzyszące Zabudo-
wie mieszkaniowej, wbudowane w Obiekty
mieszkalne o powierzchni użytkowej nlo
większej nlŻ 100majako przeznaczeniedo.
puszczone;zakaz lokalizacji nowych wolno.

Obiektów usług,

Poz. 10453

3) zakaz lokalizowania obiektów szkodliwych i
uciążliwych dla Środowiska.

Sposób zagospodarowania:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

9)

10)

11)

12)

dopuszczenie nowej zabudowy na dzial-
kach o minimalnej powierzchni

minimalna powierzchnia biologignia
Czynna 70%,

wskaźnik intensywności zabudowy netto
maksymalnie 0,6,

na działkach dotychczas niezabudowanych
dopuszcza sio wprowadzenio maksymal-
nie jednego budynku mieszkalnego oraz
maksymalnie iednego budynku gospo-
darczego lub garażowego o powierzchni
zabudowyniewiekszeiniż70m2,
stosowanie w nowej zabudowie materia.
łów tradycyjnych ponadto:

a) elewacje wykończone tynkiem, drow-
nom, ceramika,

b) zakaz stosowanio na elewacji paneli z
tworzyw sztucznych i blach,

c) zakaz stosowania na elewacjach i da-
chach kolorów jaskrawych,

wysokość budynków mieszkalnych nie
więcej niż 11,0rn od naturalnego poziomu
terenu do najwyższego punktu dachu,

wysokość budynków innych niż mieszkal-
ne nie więcej niż 8,0m Od naturalnego PO-
złomu toronu do najwyższego punktu da.

maksymalna wysoko" elewacji 5 m.
stosowanie dachów 0 kącie nachylenia w
granicach 45•,

nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z
rysunkiem planu, a w szczególności od
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi KOZ
minimum 10,0rn minimum 5,0m Od
rozgraniczającŔ drogi KDZ,
dojazd do dziatek od drogi KDZ.

zasadywprowadzania ogrodzeń:
a) nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych

0 prześwicie minimum 40% na całej
powierzchni i wysokości od 1,5m do
1,7m, zgodnie z 5 9 4 pn 4 ninloi-
szej uchwały,

b) zakaz stosowania prefabrykowanych
elementów betonowych,
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13) w zakresie ochrony 'rodowigka, przyrody i
krajobrazu kulturowego Obowiązują zapisy
określone w 5 9 niniejszej uchwały,

14) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturo•
wego i zabytków obowiązują zapisy Okro-
'Ione w 5 10 niniejszej uchwały,

15) w zakresie modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemu komunikacji Obowiązuje
zapisy określone w 5 11 niniejszej uchwa-

16) w zakresie modernizacji, rozbudowy bo.
dowy systemu infrastruktury technicznej
obowIQzujQ zapisy określone w 5 12 nî•
niejszej uchwały.

ł 19.

W odniesieniu do terenu zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, oznaczonego na rysunku pla•
nu symbolom 7MN, ustala sic:

1. Przeznaczenia terenu:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
ko przeznaczenie podstawowe,

2) usługi nleudążllwe towarzyszące zabudo-
wie mieszkaniowej, wbudowane w obiekty
mieszkalne o powierzchni użytkowej nie
większej niż 100m2jako przeznaczeniedo-
puszczone; zakaz lokalizacji nowych wolno.
stojących Obiektów usług,

3) zakaz lokalizowania obiektów szkodliwych
uciążliwych dla Środowiska.

2. Sposób zagospodarowania:

1)

2)

3)

4)

5)

• 52364.

6)

7)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

dopuszczenie nowej zabudowy no dzlai-
kacho minimalnej powierzchni1000m2,
minimalna powierzchnia biologicznie
czynna 50%,

wskaźnik intensywności zabudowy netto
maksymalnie 0,6,

na działkach dotychczas niezabudowanych
dopuszcza sie wprowadzenie maksymal-
nie jednego budynku mieszkalnego oraz
maksymalnie jednogo budynku gospo-
darczego lub garażowego 0 powlerzchnl
zabudowyniewiększejniż70m*,
stosowanie w nowej zabudowie materia-
łów tradycyjnych i ponadto:

o) elewacjo wykończone tynkiem, drew-
nem, ceramiką,

b) zakaz stosowania na elewacji paneli z
tworzyw sztucznych blach,

poz. 10453

c) zakaz stosowania na elewacjach i da.
chach kolorów jaskrawych,

wysoko" budynków mieszkalnych nie
więcej niż 11,0m od naturalnego poziomu
toronu do najwyższego punktu dachu,

wysokość budynków innych niż mieszkał.
ne nie wicej niż 8,0m od naturalnego po-
złomu terenu do najwyższego punktu da•
chu,

maksymalna wysoko" alawacll 5 m,

stosowanie dachów o kącie nachylenia w
granicach 450,

nl•przekraczalne linie zabudowy zgodnie z
rysunkiem planu, e w szczególności od li-

rozgraniczających ulic KOL minimum

dojazd do dziatek od ulic KDL

zasady wprowadzania ogrodzeń:

a) nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych
0 prześwicie minimum 40% na całej
powierzchni i wysokości od 1,Srn do
1,7m oraz zachowania przepustów w
poziomie terenu, zgodnie z S9 ust. 4
pkt 4 niniejszej uchwały,

b) zakaz stosowania prefabrykowanych
elementów betonowych,

W zakresie ochrony środowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowlqzują zapisy
określone w 9 niniejszej uchwały,

w zakresie ochrony dziedzictwa kulturo.
Wego i zabytków obowi«zują zapisy okre-
"one w S 10 niniejszej uchwały,

w zakresio modernizacji, rozbudowy i bu•
dowy systemu komunikacji obowiązują
zapisy okroălone w 5 11 niniejszej uchwa-

w zakresie modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemu infrastruktury technicznej
obowiązują zapisy określone w 12
niejstej uchwały.

20.

W odniesieniu do terenów zabudowy mieszka.
niowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku
planu symbolami 9,16MN, ustala slę:
1, Przeznaczenie terenu:

zabudowo mieszkaniowa jednorodzinna, ja.
ko przeznaczenie podstawowe,

2) usługi nieuciążliwe towarzyszące zabudo-
wie mieszkaniowej, wbudowane w obiekty
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mieszkalne o powierzchni użytkowej nie
większej niż 100rn2jako przeznaczeniedo.
puszczone; zakaz lokalizacji nos.wch wolno-
stojących Obiektów usług,

3) zakaz lokalizowania Obiektów szkodliwych i
uciążliwych dla środowisko.

2. Sposób zagospodarowania:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8}

9)

dopuszczenie nowej zabudowy na dzieł.
kach0 minimalnej powierzchni1000m2,
minimalna powierzchnia biologicznio
Cô•nna 50%,

wskaźnik intensywności zabudowy netto
maksymalnie 0,6,

na działkach dotychczas niezabudowanych
dopuszcza się wprowadzenie maksymal-
nie jednego budynku mieszkalnego oraz
maksymalnie jednego budynku gospo-
darczego lub garażowego o powierzchni
zabudowyniewiększejniż70m2,
stosowanie w nowej zabudowie materia-
łów tradycyjnych i ponadto:

a) elewacje wykończone tynkiem,
nem, ceramika,

b) zakaz stosowania na elewacji paneli z
tworzyw sztucznych i blach,

c) zakaz stosowania na elewacjach i da-
chach kolorów jaskrawych,

wysokość budynków mieszkalnych nie
więcej niż 11,0rn Od naturalnego poziomu
terenu do najwyższego punktu dochu,

wysokość budynków innych niż mieszkał.
ne nie wicej niż 8,0m od naturalnego po-
złomu terenu do najwyższego punktu da.
chu,

maksymalna wysokość elewacji 5 m,

stosowanie dachów 0 kącie nachylenia w
granicach

• 62365 -

13)

14)

15)

16)

Poz. 10453

1,7m oraz zachowania przepustów w
poziomie terenu. zgodnie z 59 ust. 4
pkt 4 niniejszej uchwały,

b) zakaz głosowania prefabrykowanych
olementów betonowych,

w zakresie ochrony Środowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowiązują zapisy
Określone w S9 niniejszej uchwały,

w zakresie ochrony dziedzictwa kulturo.
wego i zabytków Obowiązują zapisy okre-
Ślonew 5 10 niniejszej uchwały,
w zakresie modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemu komunikacji obowiązują
zapisy określono w 5 11 niniejszej uchwa-

w zakresie modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemu infrastruktury technicznej
Obowiązują zapisy określone w 9 12 ni-
niejszej uchwały.

5 21.

W odniesieniu do terenu zabudow mieszkanio-
wei jednorodzinnej. oznaczonego na rysunku pia-
nu symbolem IOMN, ustala się:
1. przeznaczenio toronu:

1) zabudowo mieszkaniowa jednorodzinna, ja-
ko przeznaczenie podstawowo,

2) usługi nieuciążliwe towarzyszące zabudo-
wie mieszkaniowei. wbudowane w Obiekty
mieazkalne o powierzchni użytkowej nie
większej niż 100mz Jako przeznaczeniedo-
puszczone; zakaz lokallzacll nowych wolno-
stojących obiektów usług,

3) zakazlokalizowaniaobiektów szkodliwychi
uciążliwych dla Środowiska.

2. Sposób zagospodarowania:

10) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z
rysunkiem planu, a w szczególności:

a) od linii rozgraniczających ulic KOL mi-
nimum 5,0 m.

b) w liniach rozgraniczających Ciągów
pieszych KP,

11) dojazd do działek od ulic KOC

12) zasady wprowadzania ogrodzeń:

a) nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych
o prześwicie minimum 40% na całej
powierzchni i wysokości od 1.5m do

1)

2)

3)

4)

5)

dopuszczenie nowej zabudowy na dziab
kach o minimalnej powierzchni 1000m2,
minimalna powierzchnia biologicznie
czynno 50%,

wskaźnik intensywności zabudowy netto
maksymalnie 0,6,

na działkach dotychczas niezabudowanych
dopuszcza wprowadzenie maksymal-
nie jednego budynku mieszkalnego oraz
maksymalnie Jednego budynku gospo-
darczego lub garażowego o powierzchni
zabudowy nie większej nlŻ70m2,

stosowanie w nowej zabudowie materia•
łów tradycyjnych ponadto:



Dziennik Urzędowy
WojewództwaMazowieckiegoNr266

6)

7)

8)

9)

a) elewacje wykończone tynkiem, drow-
nom, ceramiką,

b) zakaz stosowania na elewacji paneli z
tworzyw sztucznych i blach,

c) zakazstosowania na elewacjach I da-
chach kolorów Jaskrawych,

wysokość budynków mieszkalnych nie
więcej niż 11,0m od naturalnego poziomu
terenu do najwyższego punktu dachu.

wysokośćbudynków innych niż mieszka'.
ne nie więcej niż 8,0m od neturalnego po-
ziomu toronu do najwyższego punktu
chu,

wysokość elewacji 5
stosowanie dachów 0 kącie nachylenia w
granicadl 35•• 45•,

poz. 10463

s 22.

W Odniesieniu do toronów zabudowy mieszka-
niowoj jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku
plonu symbolami 11, 26MN, ustala się;
. Przeznaczenie terenu:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ja-
ko przeznaczenie podstawowe,

2) usługi nieuciążliwe towarzyszące zabudo-
wie mieszkaniowej, wbudowane w obiekty
mieszkalno o powierzchni użytkowej nie
większej niż 100m* jako przeznaczenie do-
puszczone; zakaz lokalizacji nowych wolno.
stojących Obiektów usług,

3) zakaz lokalizowania obiektów szkodliwych
uciażliwych dla Środowiska.

Sposób zagospodarowania:2.

'O) nieprzekraczalneIlnie zabudowy zgodnie z
rysunkiem planu, a w szczególności:
a) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi

KOZ minimum 10,0rn i minimum 5,0m
Od linii rozgraniczających drogi KOZ.

b) Od linii rozgraniczającychulicy KDLmi•
nirnum m,

c) w linlach rozgraniczających ciągu pio-
szego KP,

11) dojazddo dziatekod drogi KDZi ulic KDL
12) zasadywprowadzaniaogrodzeń;

a) nakazstosowania ogrodzeń ażurowych
0 prześwicie minimum 40% na całej
powierzchni i wysokości od 1,5rn do
1.7m oraz zachowania przepustów w
poziomie terenu, zgodnie z 59 ust. 4
pkt 4 niniejszej uchwały,

b) zakaz stosowania prefabrykowanych
elementów betonowych,

13) w zakresieochrony środowiska.przyrody
krajobrazu kulturowego obowiązują zaplSY
Określone w S9 niniejszej uchwały,

14) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturo.
weg0 i zabytków obowiązujązapisyokro-
"one w 5 10 niniejszej uchwały,

15) w zakresiemodernizacji,rozbudowyi bu-
dowy systernu komunikacji obowiązują
zapisyokreślonew 5 11niniejszejuchwa-

16) w zakresiemodemizacji,rozbudowy bu•
dowy systemu infrastruktury techniczno]
obowiązują zapisy określone w S12 nl-
nbejszeludłwaiy.

2)

3)

4)

6)

6)

7)

8)

9)

10)

dopuszczenie nowej zabudowy na dzial-
kach0 minimalnej powierzchni1000ma,
minimalna powierzchnia biologicznie
czynna 50%,

wskaźnik intensywnoścl zabudowy netto
maksymalnie 0,6,
na dziatkach dotychcz.& niezabudowanych
dopuszcza siQ wprowadzenie maksymal-
nlo jednego budynku mieszkalnego oraz
maksymalnie jednego budynku gospo-
darczego lub garażowego 0 powierzchni
zabudowyniewiększejniż70m2,
stosowanie w nowej zabudowie materla•
łów tradycyjnych i ponadto:

a) elewacje wykończono tynkiem, drew-
nom, ceramiką,

b) zakaz stosowania na elewacji paneli z
tworzyw sztucznych i blach,

c) zakazstosowania na elewacjach i da•
chach kolorów jaskrawych,

wysoko" budynków mieszkalnych nie
więcej niż 11,0m od naturalnego poziomu
terenu do najwyższego punktu dachu,

wysokośćbudynkówinnychniż mieszkal-
ne nie więcej niż 8,0m od naturalnego po-
złomu terenu do najwyższego punktu da-
chu,

maksymalna wysoko" elewacji 5 m,
stosowanio dachów 0 kącie nachylenia w
granicach 45•,
nieprzekraczalno linie zabudowy zgodnie z
rysunkiem planu, a w szczególnościOd
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zewnętrznej krawędzi jezdni dróg KOZmi-
nimum 10,0m I minimum 5,0m od linii
rozgraniczającychdróg KDZ,
dojazd do dziatek od dróg KDZ.

12) zasadywprowadzaniaogrodzeń:
a) nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych

o prześwicie minimum 40% na całej
powierzchni I s,wsokoici od 1,5m do
1,7m oraz zachowania przepustów w
poziomie terenu, zgodnie z 9 ust, 4
pkt 4 niniejszej uchwały,

b) zakaz stosowania prefabrykowanych
elementów betonowych ,

13) w zakresieochrony środowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowiązują zapisy
określone w S 9 niniejszej uchwały.

14) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
wago i zabytków obowiązują zapisy okre-
"one w 5 10 niniejszej uchwały,

15) w zakresie modernizacji, rozbudowy bu-
dowy systemu komunikacji obowiązują
zapisy okreilone w 5 niniejszej uchwa-

16) w zakresie modernizacji, rozbudowy I bu•
dowy systemu infrastruktury technicznej
obowiązują zapisy określono w 5 12 nl•
niejszel uchwały.

s 23.

W odniesieniu do terenów zabudowy mieszka-
niowei jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku
planu symbolami 12,13MN, ustala
1. Przeznaczenio terenu:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinne, ja•
ko przeznaczenie podstawowe,

2) usługi nieuciążliwo towarzyszące zabudo-
wle mieszkaniowej, wbudowane w obiekty
mieszkalne o powierzchni użytkowej nio
większej niż 100m2lako przeznaczeniedo.
puszczone; zakaz lokalizacji nov•qch wolno.
stojących Obiektów usług,

3) zakaz lokalizowania obiektów szkodliwych
uciążliwych dla Środowiska,

2. Sposób zagospodarowania;

1)

2)

3)

dopuszczenie nowel zabudowy na dzial-
kocho minimalnej powierzchni1000m2,
minimalna powierzchnia biologicznie
czynna 50%,
wskaźnik Intensywności zabudowy netto
maksymalnie 0,6.

4)

6)

6)

7)

8)

10)

12)

13)

14)

15)

poz. 10453

na dziatkach dotychczas niezabudowanych
dopuszcza sie wprowadzenie maksymal-
nie jednego budynku mieszkalnego oraz
maksymalnie jednego budynku gospo•
darczego lub garażowego o powierzchni
zabudowyniewiększejniż70m2,
stosowanie w nowej zabudowie materia.

tradycyjnych i ponadto:

elewacje wykończone tynkiem, drew-
nom, ceramiką,

b) zakaz stosowanie na elewacji paneli z
tworzyw sztucznych blach,

c) zakaz stosowania na Olowacjach i da-
chach kolorów jaskrawych,

wysokość budynków mieszkalnych nie
więcej niż 11,0rn Od naturalnego poziomu
terenu do najwyższego punktu dachu,

wysoko" budynków innych niż miaszkal•
ne nie więcej niż 8.0m od naturalnego po.
ziomu terenu do najwyższego punktu da-
chu,

maksymalna wysoko" elewacji 5 m,
stosowanio dachów o kącie nachylenia w
granicach 350•450,
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z
rysunkiem planu, a w szczególności;

a) od zewnętrznej krawędzi jezdni dróg
KDZ minimum 10,0rn i minimum 5,0m
od linii rozgraniczających dróg {DZ.

b) w liniach rozgraniczających ciągów
pieszych KP,

dojazd do działek Od dróg KDZ.

zasady wprowadzania ogrodzeń:

a) nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych
o prześwicie minimum na całej
powierzchni i wysokości Od 1,5m do
1,7m oraz zachowania przepustów w
poziomie terenu, zgodnie z 59 ust. 4
pkt 4 niniejszej uchwały,

b) zakaz stosowania prefabrykowanych
elementów betonowych,

w zakresie ochrony środowiska, przyrody
krajobrazukulturowegoobowiązujązapisy
określone w 5 9 niniejszej uchwały,
w zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
weg0 i zabytków obowiązują zapisy okre-
ślono w S10 niniejszej uchwały.
w zakresie modernizacji, rozbudowy bu-
dowy systemu komunikacji obowiązują
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zapisy określone w 11 niniejszej uchwa-

16) w zakresie modernizacji, rozbudowy I bu•
dowy systemu infrastruktury technicznej
Obowiązują zapisy określone w 5 12 nl-
niejszej uchwały.

s 24.

W odniesieniu do terenu zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, na rysunku plO•
nu symbolem 14MN, ustala sie;
I. Przeznaczenie toronu;

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ja•
ko przeznaczenie podstawowe,

2) usługi nieuciążliwe towarzyszące Zabudô•
wie mieszkaniowej, wbudowane w Obiekty
mieszkalne o powierzchni użytkowej nie
większej niż 100m2jako przeznaczeniedo.
puszczone: zakaz lokalizacji nowych wolno-
stojących obiektów usług,

3) zakaz lokalizowania obiektów szkodliwych
uciążliwych dla Środowiska,

4) przewiduje sle lokalizację drogi wewnętrz-
nej KOW od drogi 2KDL do przyległych dzia-

zgodnie z rysunkiem planu o szerokości

2. Sposób zagospodarowania:

1)

2)

3}

4)

5)

6)

dopuszczenianowej zabudowy na dzial-
kach0minimalnejpowierzchni1000nŕ,
minimalna powierzchnia biologicznie
czynna 50%,
wskaźnik intensywności zabudowy netto
maksymalnie 0,6,

na dziatkach dotychczas niezabudowanych
dopuszcza się wprowadzenie maksymal-
nie jednego budynku mieszkalnego oraz
maksymalnie jednego budynku gospo-
darczego lub garażowego o powierzchni
zabudowyniewiększejniż70mZ,
stosowanie w nowej zabudowie materla•
łów tradycyjnych i ponadto:

a) elewacje wykończone tynkiem, drew-
nem, ceramiką,

b) zakaz stosowania na elewacji paneli z
tworzyw sztucznych blach,

c) zakaz stosowenla na elewacjach i da.
chach kolorów jaskrawych ,

wysokość budynków mieszkalnych nle
więcej niż 11,0m od naturalnego poziomu
terenu do najwyższego punm dachu,

- 52368 -

7)

8)

9)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

poz. 10453

wysokość budynków innych niż
ne nie wlecoj 3.Orn od naturalnego po-
złomu terenu do najwyższego punktu da.
chu,

maksymalna wysokość olewadl 6 m,

stosowanie dachów 0 kącie nachylenia w
granicach 45•,

nieprzekraczalne Ilnie zabudowy zgodnie z
rysunkiem planu, a w szczególności:

a) od linii rozgraniczających ulic KDL mi.
nimum m,

b) w liniach rozgraniczających ciągu pie-
Szeg0 KP,

dojazd do dziatek Od ulic KOL i drogi KDW,

zasady Wprowadzania Ogrodzeń:

a) nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych
0 prze'wicie minimum 40% na całej
powierzchni i wysokości od 1,5m do
1,7m oraz zachowania przepustów w
poziomie terenu, zgodnie z 5 9 ust.4 pkt
4 niniejszej uchwały,

b) zakaz stosowania prefabrykowanych
elementów betonowych,

Ustale się otulinę o promieniu 15m wokół
pomnika przyrody. w której zakazuje się
realizacji nowych inwestycji budowlanych,
a w promieniu Sm od pomnika przyrody
zakazuje się utwardzania terenu. W pozo.
Stałym zakresie ochrony Środowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego obowiązują
zapisy określone w S9 niniejszej uatwaty,

w zakresie ochrony dziedzictwo kulturo.
Wego i zabytków obowiązują zapisy Okre-
{lone w 5 10 niniejszej uchwały,

w zakresie modernizacji. rozbudowy i bu-
dowy systemu komunlkacll obowiązują
zapisy okre±lone w S11 niniejszej uchwa-

w zakresie modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemu infrastruktury technicznej
Obowiązują zapisy określone w 5 12

uchwały,

525.

W odniesieniu do terenu zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolom 16MN, 28MN ustala slę;

l. przeznaczenie terenu:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
ko przeznaczenie podstawowe,
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2) usługi nieuciążliwe towarzyszące zabudo-
wie mieszkaniowej, wbudowane w obiekty
mieszkalne o powierzchni użytkowej nie
wiekszej niż 100rn2jako przeznaczeniedo-
puszczone; zakaz lokalizacji nowych wolno.
stojących obiektów usług,

3) zakaz lokalizowania Obiektów szkodliwych
uciążliwych dla Środowiska,

4) w przypedh.i rezygnacji z realizacji dróg
wewnętrznych należy ich obszar objąć prze•
znaczeniem obszaru.

2, Sposób zagospodarowania:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

dopuszczenie nowej zabudowy na dzial-
kach0 minimalnej powierzchni1000m2i o
minimalnej powierzchni 1500mana dzial-
kach sąsiadujących z terenami rolniczy.
ml R.

minimalna powierzchnio biologicznie
czynna 70%,

wskaźnik Intensywności zabudowy nott0
maksymalnie 0,6,

na działkach dotychczas niezabudowanych
dopuszcza słę wprowadzenie maksyma'.
nie jednego budynku mieszkalnego oraz
maksymalnie jednego budynku gospo•
darczego lub garażowego o powierzchni
zabudowyniewiększejniż70rrŕ,
stosowanie w nowej zabudowie materia.
łów tradycyjnych i ponadto:

a) elewacjo wykończone tynkiem, drew-
nom, ceramiką,

b) zakaz stosowania na elewacji paneli z
tworzyw sztucznych I blach,

c) zakaz stosowania na olewaciach da•
chach kolorów jaskrawych,

wysokość budynków mieszkalnych nie
więcej niż 11,Omod naturalnego poziomu
terenu do najwyższego punktu dachu,

wysokość budynków innych niż mieszkal-
ne nie więcej niż 8,0m Od naturalnego po-
ziomu terenu do najwyższego punktu da-

maksymalna wysokość elewacJl 5 m,

stosowanie dachów o kącie nachylenie w
granicach 35'-450,

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Poz. 10453

b) w liniach rozgraniczających ciągu Pie.
Szogo KP,

c) Od rozgraniczających drogi KDW
minimum m,

dojazd do działek Od ulic: KOL. KDW i cią-
gu pieszo.jezdnego KPJ,

zasady wprowadzania ogrodzeń:

a) nakaz stosowania Ogrodzeń ażurowych
o prześwicie minimum na całej
powierzchni i wysokości od 1,6m do
1,7m oraz zachowania przepustów w
poziomie terenu. zgodnie z 99 ust. 4
pkt 4 niniejszej uchwały,

b) zakaz stosowania prefabrykowanych
elementów betonowych,

w zakresie ochrony środowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego:

a) ustala się tereny w biologicznie
czynne i ich zagospodarowanie roślin-
noicią wysoką, zgodnie z rysunkiem
planu,

b) w pozostałych przypadkach Obowiazują
zapisy w S 9 niniejszej
uchwały,

w zakresie ochrony dziedzictwa kulturo.
wego I zabytków Obowiązuia zapisy okre-
Mone w S 10 niniejszej uchwały,

w zakresie modernizacji, rozbudowy I bu-
dowy komunikacji obowiązują
zapisy określono w 5 11 niniejszej uchwa•

w zakresie modernizacji, rozbudowy i bu•
dowy systemu Infrastruktury technicznej
obowiązują zapisy określone w 5 12 ni-
niojszej uchwały.

526.

10) nieprzekracz•lneIlnie zabudowyzgodniez
rysunkiem planu, a w szczególności:
a) od linii rozgraniczających ulicy KDL

nirnum 5,0 m,

W Odniesieniu do terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku
planu symbolami 17,18MN, ustala się:
1. przeznaczenie toronu:

1) zabudowa mieszkaniowa jednoro&inna. ja-
ko przeznaczenie podstawowe,

2) usługi nieuciążliwe towarzyszące
wie mieszkaniowej. wbudowane w obiekty
mieszkalne o powierzchni użytkowej nie
wlekszej niż 100m2leko przeznaczeniedo-
puszczone; zakaz lokalizacji nowych wolno.
stojących obiektów usług.
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3) zakaz lokalizowania obiektów szkodliwych i
uciążliwych dla Środowiska.

2. Sposób zagospodarowania:

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

dopuszczenie nowej zabudowy na dzial•
kacho minimalnejpowierzchni1500rn2,
minimalna powierzchnia biologicznie
czynna 70%,

wskaźnik intensywności zabudowy netto
maksymalnie 0,6,
na działkach dotychczas niezabudowanych
dopuszcza sle wprowadzenie maksymal-
nie jednego budynku mieszkalnego oraz
maksymalnie jednego budynku gospo-
darczego lub garażowego o powierzchni
zabudowyniewiększejniż 70m2,
stosowanie w nowej zabudowie materia•
ÎÔw tradycyjnych i ponadto:
a) elewacje wykończono tynkiem, drew-

nom, ceramiką,

b) zakaz stosowania na elewacji paneli z
tworzyw sztucznych I blach,

c) zakaz Stosowania na elewacjach i da-
chach kolorów jaskravqch,

wysokość budynków mieszkalnych nio
więcej niż 11,0rn Od naturalnego poziomu
terenu do najwyższego punktu dachu,

wysoko" budynków Innych niż mieszkal-
ne nie więcej niż B,0m Od naturalnego po•
złomu terenu do najwyższego punktu da-
chu,

makgymalna wysokość elewacji 5 m,

stosowanie dachów o kącie nachylenia W
granicach 35•• 450,

- 52370 •

13)

16)

16)

poz. 10463

b) zakaz Stosowania prefabrykowanych
elementów betonowych.

w zakresie ochrony irodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowiązują zapisy
określone w S 9 niniejszej uchwały,

w zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
Wego i zabytków obowiązują zapisy
{lonew 5 10 niniejszej uchwały,

w zakresie modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy Systemu komunikacji obowiązują
zapisy Określono w 11 niniejszej uchwa-

w zakresie modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemu Infrastruktury
obowiązują zapisy określone w 5 12 ni-
niejszej uchwały.

s 27.

W odniesieniu do terenu zabudowy mieszkanio-
wej Jednorodzinnej, oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 19MN, ustala się:
, Przeznaczenie terenu:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ja-
ko przeznaczenie podstawowo,

2) usługi nieuciążliwe towarzyszące zabudo-
wie mieszkaniowej, wbudowane w obiekty
mieszkalne o powierzchni użytkowej nie
większej nit 100m2jako przeznaczeniedo.
puszczone: zakaz lokalizacji nowych wolno-
stojących Obiektów usług,

3) zakaz lokalizowania obiektów szkodliwych I
uciążliwych dla Środowisko.

Sposób zagospodarowania:2.

10) nieprzekraczalnelinie zabudowy zgodnie z
rysunkiemplanu,aw szczególności:

od Ilnii rozgraniczających ulicy KOL

b) w liniach rozgraniczających ciągu ple-
smo KP,

11) dojazd do działekod KOC
12) zasadywprowadzania ogrodzeń:

nakaz stosowania Ogrodzeń ażurowych
0 prześwicie minimum na całej
powierzchni i wysokości od 1,5m do
1,7m oraz zachowania przepustów w
poziomie terenu. zgodnie z S9 ust. 4

4 niniejszej uchwały,

1)

2)

3)

4)

5)

dopuszczenie nowej zabudowy na dzial-
kacho minimalne] powierzchni1500rn2,
minimalna powierzchnia biologicznie
czynna 70%,

wskaźnik intensywności zabudowy netto
maksymalnie 0,6,

na działkach dotychczas niezabudowanych
dopuszcza się wprowadzenie maksymal-
nie jednego budynku mieszkalnego oraz
maksymalnie jednego budynku gospo-
darczego lub garażowego o powierzchni
zabudowyniewiekszojniż70m2,
głosowanie w nowel zabudowie materia-
łów tradycyjnych i ponadto:

a) elewacje wykończone tynkiem. drew-
nem, ceramiką,
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2)

3)

Poz. 10453

usługi nieuciążliwe towarzyszące
wie mieszkaniowej, wbudowane w obiekty
mieszkalne 0 powierzchni użytkowej nie
większej niż jako przeznaczenie do.
puszczone; zakaz lokalizacji nowych wolno.
stojących obiektów usług,

zakaz lokalizowania obiektów szkodliwych i
uciążliwych dla Środowiska,

6)

7)

8)

9)

b) zakaz stosowania na elewacji paneli z
tworzF sztucznych i blach,

c) zakaz stosowania na olewaclach i da.
chach kolorów jaskrawych,

wysoko" budynków mieszkalnych nie
wiecei niż 11,0m Od naturalnego poziomu
terenu do najwyższego punktu dachu,

budynków innych niż mieszkał.
ne nie wiece' niż 8,0m Od naturalnego po-
złomu terenu do najwyższego punktu do-
chu,

maksymalna wysokość elewacji 6 m,

stosowanie dachów 0 kącie nachylenia W
granicach 35•-45•,

2. Sposób zagospodarowanie:

10) nieprzekraczalne linie zabudovv-y zgodnie z
rysunkiem planu, a w szczególności od
nii rozgraniczających ulicy KDL minimum

dojazd do dziatek od ulicy KOL.

12) zasady wprowadzania ogrodzeń:

a) nakaz stosowanie ogrodzeń ażurowych
o prześwicie minimum 40% na całej
powierzchni i "sokości od 1,5m do
1,7m oraz zachowania przepustów W
poziomie terenu, zgodnie z 59 ust. 4
pkt 4 niniejszej uchwały,

b) zakaz stosowania prefabrykowanych
elementów betonowych,

13) w zakresie Ochrony środowisku, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowiązują zapisy
określone w 5 9 niniejszej uchwały,

14) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturo.
wego i zabytków obowiązują zapisy okre-
Słone w S 10 niniejszej uchwały,

15) w zakresie modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy Systemu komunikacji obowiązują
zapisy określone w 5 niniejszej uchwa-

16) w zakresie modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemu infrastruktury technicznej
obowiązują zapisy określone w 12 ni-
niejszel uchwały.

s 28.

W odniesieniu do terenu zabudowy mieszkanio•
•.e.•ej jednorodzinnej, oznaczonego ne rysunku pla-
nu symbolem 20MN, ustala się:

1. Przeznaczonle terenu;

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ja.
ko przeznaczenie podstawowe,

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

dopuszczenie nowej zabudowy na dziab
kach0 minimalnej powierzchni1000m2 0
minimalnej powierzchni 1500mt na dziab
kach sąsiadujących z terenami rolni.

mi nimalna powierzchnia biologicznie
czynna 70%,

wskaźnik intensywności zabudowy netto
maksymalnie 0,6,

na dziatkach dotychczas niezabudowanych
dopuszcza się wprowadzenie maksymal-
nie jednego budynku mieszkalnego oraz
maksymalnie jednego budynku gospo-
darczego lub garażowego o powierzchni
zabudowyniewiększejniż70m2,
stosowanie w nowej zabudowie materia-

tradycyjnych i ponadto:

a) elewacje wykończone tynkiem. drew.
nem, ceramiką,

b) zakaz stosowania na elewacji paneli z
tworzyw sztucznych blach,

c) zakaz stosowania na elewacjach J da-
chach kolorów jaskrawych,

wysoko" budynków mieszkalnych nie
wiecol niż 11,0rn od natura•nego poziomu
terenu do najwyższego punktu dachu.

wysokość budynków innych niż mieszkał.
ne nie więcej niż E,0m od naturalnego po-
złomu terenu do najwyższego punktu da.
chu,

maksymalna wysokość elewacji 5 m,
stosowanie dachów o kącie nachylmla w
granicach 350.455,

nieprzekraczalne linio zabudowy zgodnie z
rysunkiem planu, a w szczególności:
n) Od zewntrznej krawędzi jezdni dróg

KOZ minimum 10,0m i minimum 5,0m
od linii rozgraniczających dróg KDZ.

b) od linii rozgraniczających ulic KOD rnî•
nimum m.
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11) dojazd do Od dróg KDZ ulic KOD,

12) zasady wprowadzania ogrodzeń:

a) nakaz stosowania ogrodzen ażurowych
0 prześwicie minimum na całej
powierzchni i wysokości Od 1.5m do
1,7m oraz zachowanie przepustów w
poziomie terenu, zgodnie z 9 ust. 4
pkt 4 niniejszej uchwały,

b) zakaz stosowania prefabrykowanych
elementów betonowych,

13) w zakresie ochrony środowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego:
a) ustala tereny w 95% biologicznie

czynne i ich zagospodarowanie roślin.
nościa wysoką, zgodnie z rysunkiem
planu,

b) w pozostałych przypadkach Obowiązują
zapisy określona w 59 niniejszej
uchwały,

w zakresie ochrony dziedzictwa kulturo.
Wego i zabytków obowiązują zapisy okro-
'lone w 5 10 niniejszej uchwały,

15) w rozbudowy I bu-
dowy systemu komunikacji obowiązują
zapisy okroilone w S 11 niniejszej uchwa-

16) w zakresie modernizacji, rozbudowy i bu-
dowv systemu infrastruktury technicznej
obowiązują zapisy określone w S 12 nl•

• 52372. Poz. 10453

2. Sposób zagospodarowania:

n/ejszel uchwały.

s 29.

W odniesieniu do terenu zabudowy mieszkanio-
jednorodzinnej, oznaczonego na rysunku pla-

nu symbolom 21MN. ustala 810:

1. Przeznaaenle terenu:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ja•
ko przeznaczenie podstawowe,

2) usługi nieuciążliwe towarzyszące zabudo-
wie mieszkaniowej, wbudowano w obiekty
mieszkalne o powierzchni użytkowej nie
większej niż 100m2 jako przeznaczenie do-
puszczone; zakaz lokalizacji nowych wolno.
stojących obiektów usług,

3) zakaz lokalizowania obiektów szkodliwych i
uciążliwych dia środowiska,

4) w przypadku rezygnacji z realizacji dróg
wewnętrznych należy ich obszar Objął przo-
znaczeniem obszaru.

1)

2)

3)

4)

6)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

dopuszczenie nowej zabudowy na dział.
koch o minimalnej powierzchni i o
minimalnej powierzchni 1500rrŕ na dziab
kach sąsiadujących z terenami rolniczymi
R, z miałkiem dzialok 219/2, 219/3, 219/4
na których dopuszcza sie zabudowę na
działkacho minimalnej powierzchni850rnt
i przy zastanej szerokości,

minimalna powierzchnia biologicznie
Czynna 70%,

wskaźnik intensywno'ci zabudowy netto
maksymalnie 0,6,

ne działkach dotychczas niezabudowanych
dopuszcza się wprowadzenie maksymal-
nie jednego budynku mieszkalnego oraz
maksymalnie jednego budynku gospo-
darczego lub garażowego o powierzchni
zabudowynie większejniż70rn',
Stosowanie w nowej zabudowie materia-
łów tradycyjnych i ponadto:

a) elewacje wykończone tynkiem, drew-
nom, ceramiką,

b) zakaz stosowania na elewacji paneli z
tworzyw sztucznych i blach.

c) zakaz stosowania na elewacjach i da.
chach kolorów jaskrawych,

wysokość budynków mieszkalnych nie
niż 11.Om Od naturalnego poziomu

terenu do najwyższego punktu dachu,

wysokość budynków innych niż mieszkal-
no nio wiecoi niż 8,0m od naturalnego po.
złomu terenu do najwyższego punktu da.

maksymalna wysokość elewacji 6 m,

stosowania dachów 0 kącie nachylenia w
granicach 35'.450,
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie Z
rysunkiem planu, a w szczególności:

a) Od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi
KDZ minimum 10.0m i minimum 5,0m
Od linii rozgraniczających drogi KDZ,

b) Od rozgraniczających dróg KOW
minimum m,

dojazd do działek od drogi KOZ i dróg
KDW,

zasady Wprowadzania ogrodzeń:
a) nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych

o prześwicie minimum na całej
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powierzchni i wysokości Od 1,6m do
1,7m oraz zachowania przepustów w
poziomie terenu, zgodnie z S9 ust. 4
pkt 4 niniejszej uchwały,

b) zakaz stosowania prefabrykowanych
elementów betonowych,

13) w zakresie ochrony Środowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego:

a) ustala się tereny w 95% biologicznie
czynne ich zagospodarowanie roślin-
nośclq wysoką, zgodnie z rysunkiem
planu,

b) w pozostałych przypadkach Obowiązują
zapisy okroślone w 59 niniejszej
uchwały,

14) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
Wego i zabytków obowiązują zapisy Okre-

w 5 10 niniejszej uchwały,

16) w zakresie modernizacji, rozbudowy I bu-
dom systemu komunikacji obowiązuje
zapisy określone w 5 11 niniejszej uchwa-

16) w zakresie modernizacji, rozbudovô' I bu•
dowy Systemu infrastruktury technicznej
obowiązują zapisy określone w S12 ni•
niejszel uchwały.

s 30.

W odniesieniu do terenu zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 22MN ustala slę:
1. Przeznaczenie terenu:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ja.
ko przeznaczenie podstawowe,

2) usługi nieuciążliwe towarzyszące zabudo-
wie mieszkaniowej, wbudowane w obiekty
mieszkalne o powierzchni użytkowej nie
większej niż 100m2jako przeznaczeniedo-
puszczone; zakaz lokalizacji nowych wolno-
stojących obiektów usług,

3) zakaz lokalizowania obiektów szkodliwych I
uciążliwych dla Środowiska,

4) w przypadku rezygnacji z realizacji dróg
wewnętrznych nałoży ich obszar Objąć prZO•
znaczeniem obszaru.

2. Sposób zagospodarowania:
1) dopuszczenie nowej zabudowy na dziat-

kacho minimalnejpowierzchni900m2i o
minimalnej powierzchni 1500m2no dzial-
kach sąsiadujących z terenami rolniczy-
mi R,

2)

3)

4)

5)

6)

7)

9)

10)

11)

12)

poz. 10463

minimalna powierzchnia biologicznie
czynna 70%,

wskaźnik intensywności zabudowy netto
maksymalnie 0,6,

na działkach dotychczas niezabudowanych
dopuszcza sie wprowadzenie maksymal-
nie jednego budynku mieszkalnego oraz
maksymalnie jednego budynku gospo-
darczego lub garażowego o powierzchni
zabudowyniewiększejniż70m2,
stosowanie w nowej zabudowie materia-
łów tradycyjnych i ponadto:
a) elewacje wykończone tynkiem, draw-

nom, ceramiką,

b) zakaz stosowania na elewacji paneu z
tworzyw sztucznych blach,

c) zakaz stosowania na elewacjach i da-
chach kolorów jaskrawych,

wysoko" budynków mieszkalnych nie
więcej niż 11,0m od naturalnego poziomu
terenu do najwyższego punktu dachu,

wysokość budynków innych niż mieszkał.
ne nie więcej niż 8,0rn od naturalnego po-
złomu terenu do najwyższego punktu da•
chu,

maksymalna wysokość elewacji 5 m,

stosowanie dachów o kącie nachylenia w
granicach

nieprzekraczalna 'lnie zabudowy zgodnie z
rysunkiem planu, a w szczególności:

a) Od zewn.trznel krawędzi jezdni drogi
KDZ minimum 10,0m do 20,0m (zgod-
nie z rysunkiem planu) i minimum 5,0m
od linii rozgraniczających drogi KDZ,

b) od linii rozgraniczających ulicy KOL mi-
nimum m,

c) od Ilnii rozgraniczających dróg KOW
minimum m.

dojazd do dziatek Oddrogi KDZ,ulicy KDL
dróg KDW,

zasadywprowadzania ogrodzeń:
nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych
o przeiw'cle minimum 40% na catoj
powierzchni i wysokoicl od 1,5m do
1,7m oraz zachowania przepustów w
poziomie terenu. zgodnie z S9 ust. 4
pkt 4 niniejszej uchwały.

b) zakaz stosowania prefabrykowanych
elementów betonowych,
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13) w zakresie ochrony środowiska. przyrody i
krajobrazu kulturowego:

a) ustala się torony w 95% biologicznie
Czynne i ich zagospodarowanie roślin-
no"ą wysoką, zgodnie z rysunkiem

b) w pozostałych przypadkach Obowiazują
zapisy określono w 59 niniejszej

14) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturo.
wego i zabytków zapisy okre-
ilone w 5 10 niniejszej uchwały,

15) w zakresie modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemu komunikacji obowiązują
zapisy określone w 5 11 niniejszej uchwa-
ty,

16) w zakresie modernizacll, rozbudowy bu-
dowy systemu infrastruktury technicznej
obowiązują zapisy okreMone w 12
niejszej uchwały.

31.

W odniesieniu do terenu zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 24MN ustala się:

1. Przeznaczenie terenu:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ja.
ko przeznaczenie podstawowe,

2) usługi nieuciążliwo towarzyszące zabudo-
wie mieszkaniowej, wbudowane w obiekty
mieszkalne 0 powierzchni użytkowej nie
większej niż 100rn2jako przeznaczeniedo-
puszczone: zakaz lokalizacji nowych wolno•
stojących Obiektów usług,

3) zakaz lokalizowania obiektów szkodliwych
udażliwych dla Środowiska,

2. Sposób zagospodarowania:

2)

S)

4)

dopuszczenie nowej zabudowy na dział.
kach o minimalnej powierzchni 1000m2 0
minimalnej powierzchni 1500m2na dziab
kach sąsiadujących z terenami rolniczy

minimalna powierzchnia biologicznie
czynna 60%,

wskaźnik intensywności zabudowy netto
maksymalnie 0,6,

na dziełkach dotychczas niezabudowanych
dopuszcza wprowadzenie maksymal-
nie jednego budynku mieszkalnego oraz
maksymalnie jednego budynku gospo-

• 52374.

6)

6)

7)

8)

9)

10)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

Poz. 10453

darczego lub garażowego 0 powierzchni
zabudowy nie większej niż 70m2,

stosowanie w nowej zabudowie materia-
łów tradycyjnych ponadto:

a) elewacje "kończone tynkiem, drew•
nem, ceramiką.

b) zakaz stogowania na elewacji paneli z
tworzyw sztucznych blach,

zakaz stosowania na elewacjach i da-
chach kolorów jaskrawych,

wysoko" budynków mieszkalnych nie
więcej niż 11,0m Od naturalnego poziomu
terenu do najwyższego punktu dachu,

wysokość budynków Innych niż mieszkal•
ne nie więcej niż 8,0m od naturalnego po.
złomu terenu do najwyższego punktu da•
chu,

maksymalna wysokość elewacji 5 m,

stosowanie dachów 0 kFi0 nachylenia w
granicach 35•• 460,

nieprzekraczalno linio zabudowy zgodnle z
rysunkiem planu, a w szczególności od
zewntrznej krawędzi jezdni drogi KOZ
minimum 10,0m i minimum 5,0m od linii
rozgraniczających drogi KDZ,

dojazd do działek od drogi KDZ,

zasady wprowadzania ogrodzeń:

0) nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych
0 prześwicie minimum 40% nn całej
powierzchni I wysokości Od 1,Sm do
1,7m oraz zachowania przepustów w
poziomie terenu, zgodnie z S 9 ust. 4
pkt 4 niniejszej uchwały,

b) zakaz stosowania prefabrykowanych
elementów betonowych,

w zakresie ochrony środowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowiuzuiq zapisy
Określono w 5 9 niniejszej uchwały,

w zakresie ochrony dziedzictwa kulturo.
wego i zabytków obowiązują zapisy okre•

w 5 10 niniejszej uchwały,

w zakresie modernizacji, rozbudowy i bu•
dowy systemu komunikacji obowiązują
zapisy określone w 5 11 niniejszej uchwa-

w zakresie modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemu infrastruktury technicznej
obowiązują zapisy określone w S 12 ni-
niej•zei uchwały.
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s 32.

W odniesieniu do terenu zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 25MN ustala

1. Przeznaczenie terenu:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ja.
ko przeznaczenie podstawowo,

2) usługi towarzyszące zabudo-
wie mieszkaniowej, wbudowane w obiekty
mieszkalne 0 powierzchni użytkowej
większej niż 100m2jako przeznaczeniedo.
puszczone; zakaz lokalizacji nowych wolno.
stojących Obiektów usług,

3) zakazlokalizowaniaobiektów szkodliwychi
uciążliwych dla środowiska,

2. Sposób zagospodarowania:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

dopuszczenie nowej zabudowy na dzial-
koch o minimalnej powierzchni 1000rn2i 0
minimalnej powierzchni 1500m2na dziab
kach sąsiadujących z terenami rolniczy.

minimalna powierzchnia biologicznie
czynna 50%,

wskaźnik intensywności zabudowy netto
maksymalnie 0,6,

na dziełkach dotychczas niezabudowanych
dopuszcza wprowadzenie maksymal-
nie jednego budynku mieszkalnego oraz
maksymalnie jednego budynku gospo-
darczego lub garażowego 0 powierzchni
Zabudowy nie większej niż 70m2,
stosowanie w nowej zabudowie materia.
łów tradycyjnych ponadto:

a) elewacje wykończone tynkiem, drew.
nem, ceramiką,

b) zakaz stosowania na elewacji paneľ z
tworzyw sztucznych i blach,

c) zakaz stosowania na elewacjach i da•
chach kolorów jaskrawych,

wysokość budynków mieszkalnych nie
więcej niż 11,0m od naturalnego poziomu
terenu do najwyższego punktu dachu,

wysokość budynków innych niż mieszkal-
ne nie więcej niż 8,0rn od naturalnego po.
ziomu toronu do najwyższego punktu da.

maksymalna "sokoźć elewacji 5 m,

stosowanie dachów 0 kącie nachylenia w
granicach 35•-45',

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Poz. 10453

nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z
rysunkiem planu, a w szczególności:

a) Od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi
KDZ minimum 10,0m i minimum 5,0rn
od linii rozgraniczającychdrogl KDZ,

b) od linii rozgraniczającychciągu piesze.
go KP minimum m,

dojazd do działek Od drogi {DZ.

zasadywprowadzania ogrodzeń:
a) nakazstosowania ogrodzeń ażurowych

0 prześwicie minimum 40% na całej
powierzchni i wysokości od 1,5m do
1,7m oraz zachowania przepustów w
poziomie terenu, zgodnie z 59 ust. 4
pkt 4 niniejszej uchwały,

b) zakaz stosowania prefabrykowanych
elementów betonowych,

w zakresie ochrony środowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego:
a) ustala sie tereny w 96% biologicznie

czynne I ich zagospodarowanie roślin-
nością wysoką, zgodnie z rysunkiem
planu,

b) w pozostałychprzypadkachObowiązują
zapisy Okroilone w S9 niniejszej
uchwały,

w zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków Obowiązują zapisy
Ólone w S 10 niniejszej uchwały,

w zakresie modernizacji. rozbudowy bu-
dowy systemu komunikacji obowiązują
zapisy Określone w S 11 niniejszej uchwo.

w zakresio modemizacjl, rozbudowy i bu-
dowy systemu infrastruktury technicznej
obowiązują zapisy określone w 5 12
nieiszei uchwały.

533.

W odniesieniu do terenu zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, oznaczonegona rysunkupla-
nu symbolem 27MN. ustala Cię:
1, Przeznaczenie terenu:

1) zabudowamieszkaniowajednorodzinna.ja-
ko przeznaczenie podstawowo.

2) usługi nieuciążliwe towarzyszące zabudo-
wie mieszkaniowej, wbudowane w obiekty
mieszkalne o powierzchni użytkowej nie
większej niż 100rn*jako przeznaczeniedo.
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puszaone; zakaz lokalizacji nowych wolno•
stojących obiektów usług,

3) Zakaz lokalizowania Obiektów szkodliwych
uciążliwych dla Środowiska.

2. Sposób zagospodarowania:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

dopuszczenie nowej zabudowy na istnie.
lącoi działce

minimalna powierzchnia biologicznie
czynna 50%,

wskaźnik intensywności zabudowy netto
maksymalnie 0,6.

na działce dopuszcza sie wprowadzenie
maksymalnie jednego budynku mieszkał.
nego oraz maksymalnie jednego budynku
gospodarczego lub garażowego o po-
wierzchnizabudowynie większejniż70m2,
stosowanie w nowej zabudowie
łów tradycyjnych i ponadto:

elewacje wykończone tynkiem, drew-
nem. ceramiką,

b) zakaz stosowania na elewacji paneli z
tworzyw sztucznych i blach,

c) zakaz stosowania na elewacjach i da.
chech kolorów jaskrawych ,

wysokość budynków mieszkalnych nie
wiecej niż 11,Omod naturalnego poziomu
terenu do najwyższego punvau dachu,

wysokość budynków Innych niż mieszkal-
ne nie więcej niż e,0m od naturalnego po-
ziomu terenu do najwyższego punktu da•

maksymalna wysokość 010Wâcii 5 m,

stosowanie dachów o kącie nachylenia w
granicach 35•-450,

nieprzekraczalne linie zabudowy 4m od
nil rozgraniczająca' drogi KDZ.

dojazd do działek Od drogi KDZ,

zasady wprowadzania ogrodzeń:

a) nakaz stosowania Ogrodzeń ażurowych
o prześwicie minimum na całej
powierzchni i wysokości Od 1,5m do
1.7m oraz zachowania przepustów w
poziomie terenu, zgodnie z 5 9 ust. 4
pkt 4 niniejszej uchwały,

b) ukaz stosowania prefabrykowanych
elementów betonowych,

52376.

13)

14)

15)

16)

Poz. 10453

w zakresie ochrony środowiska. przyrody i
krajobrazu kulturowego obowiązują zapisy
określone w 5 9 niniejszej uchwały,

w zakresie ochrony dziodzictwa kulturo-
wego i zabytków Obowiązuje zapisy okre-
Źlone w S 10 niniejszej uchwały,

w zakresie modernizacji, rozbudowy I bu-
dowy Systemu komunlkacjl obowiązują
zapisy określone w 5 11 ninielgzej uchwa-

w zakresie modernizacji, rozbudowy bu-
dowy systemu infrastruktury technicznej
obowiązują zapisy określone w 12 ni-
niejszej uchwały.

34.

W odniesienlu do terenu usług oświaty, oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem ILIO. ustala
się:

1. Przeznaczenie terenu:

1) usługi oświaty z ObloktamlI urządzeniami
towarzyszącymi jako przeznaczenio pod.
Stawowo,

2) usługi nieuciążliwe towarzyszące zabudo-
wie oświaty, wbudowane w obiekty oświaty
0 powierzchni nie większej niż jako
przeznaczenie dopuszczone: zakaz lokalizacji
nowych wolnostojących Obiektów usług,
innych niż usługi oiwiaty,

3) zakazlokalizowaniaobiektów szkodliwychi
uciążliwych dla irodowdska.

2. Spoaôb zagospodarowania:
1)

2)

3)

4)

5)

minimalna powierzchnia biologicznie
czynna 30%,

wskaźnik intensywnoâci zabudowy netto
maksymalnie 1,0,

stosowanie w nowej zabudowie materia.
łów tradycyjnych ponadto:

a) elewacje wn,'kończone tynkiem, drew-
nom, ceramiką,

b) zakaz stosowania na elewacji paneli z
tworzyw sztucznych i blach,

c) zakaz stosowania na elewacjach I da•
chach kolorów leskrawych,

wysokość budynków nie więcej niż IS,Orn
od naturalnego poziomu terenu do
wyższego pun dach u,

stosowanie dachów 0 kącie nachylenia w
granicach 350- 45'. dopuszcza stoso-
wanie dachów płaskich,
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6)

7)

6)

9)

nieprzekraczalne Ilnie zabudowy zgodnie z
rysunkiem planu, a w szczególności:

a) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi
KDZ minimum 10,0m i minimum 6,0m
od linll rozgraniczających drogi KDZ,

b) Od Ilnu rozgraniczających ulicy KDL
nimum m,

dojazd do dziatek Od drogi KOZ i ulicy
KDL,

zasady wprowadzania ogrodzeń:

a) nakaz stosowanie ogrodzeń ażurowych
0 prześwicie minimum 40% na całej
powierzchni i Wvsokości od 1.5m do
1,7m oraz zachowania przepustów w
poziomie terenu, zgodnie z 9 ust. 4
pkt 4 niniejszej uchwały,

b) zakaz stosowania prefabrykowanych
Olemontôw betonowych,

w zakresie ochrony środowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowiązują zapisy
określone w S9 niniejszej uchwały,

10) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturo.
wego I zabytków Obowiązują zapisy okro-

w 5 10 niniejszej uchwały,

11) w zakresie modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemu komunikacji obowiązuje
zapisy Określone w S 11 niniejszej uchwa-

12) w zakresie modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemu Infrastruktury technicznej
obowiązują zapisy Określone w S 12 ni,
niejszej uchwały.

s 36.

W odniaeniu do terenu usług sportu, oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem IUS, ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:

1) usługi sportu jako przeznaczenie podsta-

2) zakaz lokalizowania obiektów szkodliwych i
uciążliwych dla środowiska.

2. Sposób zagospodarowania:

4)

6)

7)

9)

10)

11)

12)

Poz. 10453

a) elewacje wykończone tynkiem, drew.
nom, coramlką.

b) zakaz stosowania na elewacil paneli z
tworzyw sztucznych i blach,

c) zakaz stosowania na elewacjach i da-
chach kolorów jaskrawych.

wysoko" budynków nie więcej niż S.Om
Od natura•nego poziomu terenu do naj-
wyższego punktu dachu,

dopuszcza stosowanio dachów pta-
Nich.

nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z
rysunkiem planu, a w szczególności od
nii rozgraniczających ulicy KDL minimum

dojazd do działki Od ulicy KDL,

zasady wprowadzania ogrodzeń:

a) nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych
0 prześwicie minimum 40% na całej
powierzchni i wysokości Od 1.5m do
1.7m Oraz zachowania przepustów w
poziomie terenu, zgodnie z 5 9 ust. 4
pkt 4 niniejszej uchwały,

b) zakaz stosowania prefabrykowanych
elementów betonowych.

w zakresie ochrony Środowiska, przyrody
krajobrazu kulturowego Obowiązują zapisy
określone w S9 niniejszej uchwały,

w zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków obowiązują zapisy okre-
glone w 5 10 niniejszej uchwały.

w zakresie modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemu komunikacji obowiązują
zapisy okretlone w S 11 niniejszej uchwa-

w zakresie modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemu infrastruktury technicznej
Obowiązuje zapisy określono w S 12
nîcjszej uchwały.

s 36.

1)

2)

3)

minimalna powierzchnia biologicznle
czynna 30%,

wskaźnik intensywności zabudowy netto
maksymalnie 0,1.

stosowanie w nowej zabudowie materîa•
łów tradycyjnych ponadto:

W odniesieniu do terenu usług zdrowia, oznaao-
nego na rysunku planu symbolem łuz, ustala się:
1. Przeznaczenie terenu:

1) usługi zdrowia lako przeznaczenie podsta-
Wowe,

2) usługi nieuciążliwe towarzyszące zabudo-
wie usług zdrowia. wbudowane w obiekty
usług zdrowia o powierzchni nie większej
niż 100rrŕ jako przeznaczeniedopuszczone;
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zakaz lokalizacji nowych wolnostojących
obiektów usług, innych niż usług/ zdrowia,

3) zakaz lokalizowania obiektów szkodliwych
uciążliwych dla Środowiska.

2. Sposób zagospodarowania:

12)

Poz. 10453

w zakresie modernizacji, rozbudowy I
dowy systemu infrastruktury technicznej
Obowiązują zapisy okreilone w 5 12
niejszej uchwały.

s 37.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

minimalna biologicznie
czynne 50%,

wskaźnik Intensywności zabudowy netto
maksymalnie 0,6,

stosowanie w nowej zabudowo
'Ów tradycyjnych i ponadto:

a) elewacje wykońaone tynkiem, drew.
nom. ceramiką.

b) zakaz stosowania na panoll z
tworzyw sztucznych I blach,

c) zakaz stosowania na elewacjach da-
chach Worów Jaskrawych,

wysokoe budynków nie Więcej niż 11
od naturalnego poziomu terenu do nal-
wyższego punktu dachu,

maksymalna wysokość elewacll

stosowanie dachów 0 kącie nachylenia W
granicach 35%45',

nieprzekraczalneIlnie zabudowy zgodnie z
rysunkiem planu, a w szczególności od
zewnętrznej krawędzi jezdni drogi KOZ
minimum 10,0m minimum 5,0m od
rozgraniczających drogi KDZ

dolazd do dziatkiOddrogi KDZ,
zasady wprowadzania Ogrodzeń:

a) nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych
0 prześwicie minimum 40% na całej
powierzchni i wysoko" Od 1,5rn do
1,7m oraz zachowania przepustów w
poziomie terenu, zgodnie z S9 ust. 4
pkt 4 niniejszej uchwały,

b) zakaz stosowania prefabrykowanych
elementów betonowych,

W odniosłonlu do terenu usług kultury, oznaczo-
nago na rysunku planu symbolom IUK, ustala się:

Z

, Przeznaczenio terenu;

l) usługi kultury (dom kultury) jako przezna-
czen/e podstawowe,

2) usługi nieuciążliwe towarzyszące zabudo-
wie usług kultury, wbudowane w obiekty
usług kultury o powierzchni nie większej niż
100m2lako przeznaczeniedopuszczone;
kaz lokalizacji nowych wolnostojących
Obiektówusług, Innychnit usługi kultury,

3) zakazlokalizowaniaobiektów szkodliwych
uciążliwych dla środowiska.

Sposób zagospodarowania:

9) w zakresie ochrony Środowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowiązują zapisy
okreilone w S9 niniejszej uchwały,

10) W zakracie ochrony dzledzlctwa kulturo-
i zabytków obowiązują zapisy Okre-

tlone w 5 10 niniejszol uchwały,

11) w zakresie modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemu komunikacji obowiązują
zapisy określone w i 11 niniejszej uchwa-

1)

2)

3)

4)

6)

6)

7)

8)

9)

minimalna powierzchnla blologicznle
Czynna 30%,

wskaźnik intensywno" zabudowy netto
maksymalnie 0,6.

stosowanio w nowel zabudowie materia.
łów tradycyjnych I ponadto:
a)Olewaciewykończonetynkiem,

nom, ceramika,

b) zakaz Otoowonla na elewacji paneli z
tworzyw sztucznych blach,

c) zakaz stosowania na elewacjach i da.
chach kolorów

wysoko" budynków nie więcej niż 11,0rn
Od naturalnego poziomu terenu do naj-
wyższego punktu dachu.

maksymalnawysokość elewacji 5m,
stosowanie dachów o kącie nachylenia w
granicach 35'.45'.

nieprzekraczalno 'inle Zabudowy zgodnie z
rysunkiem planu, a w szczególnotci:

a) Od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi
KOZ minimum 10,0m i minimum 5,0m
Od rozgraniczających drogi KDZ.

b) od lin/' rozgraniczającychulicy KDLml-
nimum m,

dOJatd do działki Od Strony drogi KDZ i
ulicy KOL,

zasady wprowadzania ogrodzeń:
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a) nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych
0 prześwicie minimum 40% na całej
powierzchni i wysokości Od 1,5m do

4)1,7m oraz zachowania przepustów w
poziomie terenu, zgodnie z 9 ust, 4
pkt 4 niniejszej uchwały,

5)b) zakaz stosowania prefabrykowanych
Olemontôw betonowych, 6)

w zakresie ochrony Środowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowiązują zapisy 7)
Określone w S9 niniejszej uchwały,

11) w zakresie ochrony dziadzlctwa kulturo-
wego zabytków Obowiązują zapisy okro-
Mone w S10 niniejszej uchwały,

12) w zakresie modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemu komunikacji Obowiązuje
zapisy określone w S 11 niniejszej uchwa-

9)13) w zakresie modernizacji, rozbudowy i bu•
dowy systemu Infrastruktury technicznej
obowiązują zapisy określone w 12
niejszej uchwały.

s 38.

W odniesieniu do terenu pozostałych usług pu-
blicznych, oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem ustala się:

przeznaczenie terenu:
10)

1) pozostałe usługi publiczne (straż pożarno)
jako przeznaczenie podstawowe,

2) usługi nieuciążliwe towarzyszące zabudo• 11)
wle pozostałych usług, wbudowane w
obiektypozostałych usługpublicznych
powierzchni nie większej niż 100m jako

12)przeznaczenie dopuszczone; Zakaz lokalizacji
nowych wolnostojących oblektôw usług,
Innych usługi publiczne,

3) zakaz lokalizowania OblektÓWszkodliwych i
13)uciążliwych dla irodowiska.

2. Sposób zagospodarowania:

Poz 10453

c) zakaz stosowania na elewacjach I da.
chach kolorów jaskrawych,

wysokość budynków mieszkalnych nie
więcej niż 11,0m od naturalnego poziomu
terenu do najwyższego punktu dachu,

maksymalna wysoko" elewacii 5m.

stosowanie dachów o kącie w
granicach 350.45%

nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z
rysunkiem planu, a w szczególności:

a) od zewnątrznoj krawędzi jezdni drogi
KDZ minimum 10,0m i minimum som
od linii rozgraniczającychdrogi (DZ.

b) Od lin" rozgraniczającychulicy KDLmi-
nimum m,

dojazd do działki od drogi KDZi ulicy KOC
zasady wprowadzania ogrodzeń:

nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych
o przeiwiclo minimum na całej
powierzchni i wysokości od 1,5m do
1,7m oraz zachowania przepustów w
poziomie terenu, zgodnie z S9 ust. 4
pkt 4 niniejszej uchwały,

b) zakaz stosowania prefabrykowanych
elementów betonowych,

w zakresie ochrony środowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowiązują zapisy
Określone w S9 niniejszej uchwały,
w zakresie ochrony dziedzictwa kulturo•
wago i zabytków obowiązują zapisy Okre-
tlone w S 10 niniejszej uchwały,

w zakresie modernizacji. rozbudowy i bu-
dowy systemu komunikacji obowiązują
zapisy określone w S11 niniejszej uchwa-

w zakresie modernizacji, rozbudowy I bu-
dowy "stornu infrastruktury technicznej
obowiązują zapisy Określone w 5 12
niejszej uchwały.

5 39.
1)

2)

3)

minimalna powierzchnia biologicznie
czynna 30%,

wskaźnik intensywności zabudowy netto
maksymalnie 0,6,

stosowanie w nowoj zabudowie materia.
łów tradycyjnych i ponadto:

a) elewacje wykończone tynkiem, drow-
nem, ceramiką,

b) zakaz stosowania na elewacji paneli z
tworzyw sztucznych i blach,

W Odniesieniu do terenu usług z zabudową
mieszkaniowa jednorodzinną, oznaczonego na
rysunku planu symbolem IUMN, ustala się:
1. Paeznaczenie terenu:

1) usługi nieuciążliwe jako przeznaczenîe pod-

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
ko przeznaczenie dopuszczone, warunkiem
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wprowadzenia wiw przeznaczenio na ten to.
ren jest nie wiekszy niż 40 % udział po.
wierzchni mieszkaniowych w stosunku do
powierzchni usługowych no terenie działki,

3) zakazlokalizowaniaobiektów szkodliwychi
uciążliwych dla Środowiska.

2. Sposób zagospodarowania;
1)

2)

3)

4)

6)

6)

7)

dopuszczenie nowel zabudowy na dziat-
kach o minimalnej powierzchni 1500m2,

minimalna powierzchnia biologicznie
czynna 50%,

wskaźnik intensywności zabudowy netto
maksymalnie 0,6,

stosowanie w nowej zabudowie małona-
łów tradycyjnych ponadto:

a) elewaqe wykończone tynkiem, drow-
nern, ceramiką,

b) zakaz stosowania na elewacji paneli z
tworzyw sztucznych I blach,

c) zakaz stosowanie na elewacjach da•
chach kolorów jaskrawych,

wysoko" budynków nie więcej niż 12,0m
Od naturalnego poziomu terenu do naj-

punktu dachu,

maksymalna wysoko" elewacji 5 m, z wy.
łączeniembudynków 0 dachach płaskich,
stosownnle dachów o kącie nachylenia w
granicach 35• . dopuszcza si stoso-
wenie dachów płaskich,

nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z
rysunkiem planu, a w szczególności:

a) Od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi
KDG minimum 40 m,

b) Od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi
KDZ mlnlmum 20,0m i minimum 6,0m
od linii rozgraniczających drogi KDZ,

• 52380 •

11)

12)

13)

14)

Poz. 10453

poziomie toronu, zgodnie z 5 9 ust.4 pkt
4 niniejszej uchwały.

b) zakaz stosowania prefabrykowanych
elementów betonowych,

w zakresieochrony Środowiska,przyrodyi
krajobrazu kulturowego Obowiązujązapisy
określone w 5 9 niniejszej uchwały,

a) ustala sle torony w 95% biologicznie
czynne i ich zagospodarowanie roilin-
nością wysoką, zgodnie z rysunkiem
planu,

b) w pozostałychprzypadkachObowiązują
zapisy określone w S9 niniejszej
uchwały.

w zakresie ochrony dziedzictwa kulturo.
wego i zabytków obowiązują zapisy Okro•
Ślonew S10 niniejszej uchwały,
w zakresie modernizacji, rozbudowy bu-
dowy systemu komunikacji Obowiązują
zapisy Określono w 5 11 niniejszej uchwa-

w zakresie modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemu Infrastruktury technicznej
obowiązują zapisy Okreilone w S12
nielszoj uchwały.

s 40.

W odniesieniu do terenów usług z zabudową
mieszkaniową lodnorodzlnna, oznaczonych na
rysunku planu symbolami 2, 3UMN, ustala się:
1. przeznaczenie terenu:

1) usługi nieuciążliweJakoprzeznaczeniepod.
stawowo,

2) zabudowamieszkaniowajednorodzinna.ja-
ko przeznaczenie dopuszczone, warunkiem
wprowadzenia wiw przeznaczenia na ten te.
ren jest nie większy niż 40% udział po-
wierzchni mieszkaniowych w stosunku do
powierzchni usługowych na terenie działki,

zakaz lokallzowanlo Obiektów szkodliwych
uciążliwych dla Środowiska.

2. Sposób zagospodarowania:

c) Od Ilnil rozgraniczających ulicy KOLmi.
nimum m,

9) dojazd do działek:

a) od drogi KDZ ulicy KOC

b) zakazwjazdu na działki od drogi KDG,
10) zasady wprowadzania ogrodzeń:

a) nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych
o przeiwicle minimum 40% na całej
powierzchni i vo•sokości od 1,5m do
1,7m Oraz zachowania przepustów w

1)

2)

3)

4)

dopuszczenie nowej zabudowy na dziab-
kucho minimalnej powierzchni1500rn2,
minimalne powierzchnia biologlcznîo
czynno 50%,

wskaźnik intensywności zabudowy netto
maksymalnie 0,6,

stosowanie w nowej zabudowie
łów tradycyjnych ponadto;
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14)

Poz. 10453

zapisy określone w S11 niniejszej uchwa-

w zakresie modernizacji, rozbudowy I bu-
dowy systemu infrastruktury technicznej
obowiązują zapisy Określone w S 12 n'-
nieiszej uchwały,

541.5)

6)

7)

8)

9)

e) elewacje wykończone tynkiem, drew-
nom, c*ramiką,

b) zakaz stosowania na elewacji paneli z
tworzyw sztucznych i blach,

c) zakaz stosowania na elewacjach da-
chach kolorów jaskrawych,

wysoko" budynków nie niż 12,0rn
od naturalnego poziomu terenu do noi-
wyższego punktu dachu,

maksymalna wysoko" elewacji 5 m, z
łączeniem budynków 0 dachach płaskich.

stosowanie dachów 0 kącie nachylenia w
granicach 350- 460, dopuszcza sic Stoso-
wenie dachów płaskich,

nieprzekraczalno zabudowy zgodnie z
rysunkiem planu, a w szczególności;

a) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi
KDG minimum 40 m,

b) Od zewnętrznej krawędzi jezdni dróg
KDZ minimum 20,0m I minimum 5,0rn
Od Ilnil rozgraniczających dróg KDZ,

dojazd do działek:

a) Oddrog KDZ,
b) zakazwjazdu na działki od drogi KDG,

W odniesieniu do toronu usług z zabudową
mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonego na
rysunku planu symbolem 4UMN. ustala si.•
. przeznaczen•e terenu:

1) usługi nieuciążliwe jako przeznaczeniepod.
stawowe,

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
ko przeznaczenie dopuszczone, warunkiem
wprowadzenia przeznaczenla na ten te-
ren jast nie większy niż udział po-
wierzchni mieszkaniowych w stosunku do
powierzchni usługowych na terenie działki,

3) zakaz lokalizowania obiemw szkodliwych i
uciążliwych dla 'rodowiska.

2. Sposób zagospodarowania:

10) zasady wprowadzania ogrodzeń:

a) nakaz stosowania Ogrodzeń ażurowych
o prześwicie minimum 40% na całej
powierzchni i wysokości Od I do
1,7m, zgodnie z S9 ust. 4 pkt 4 niniej-
Szeiuchwały,

b) zakaz stosowania prefabrykowanych
elementów betonowych,

11) w zakresieochrony Środowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowiązują zapisy
określone w 5 9 niniejszej uchwały,

a) ustala się tereny w 95% biologicznie
czynno i Ich zagospodarowanie roślin.
nością wysoką, zgodnie ryounkiem

b) w przypadkach obowiązują
zapisy określono w 59 niniejszej
uchwały,

12) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturo.
wega i zabytków obowiązują zapisy okre-
'lone w S 10 niniejszej uchwały,

13) w zakresie modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy Systemu komunikacji obowiązują

1)

2)

3)

4)

51

6)

7)

8)

dopuszczenie nowej zabudowy na dziab
kocho minimalnej powierzchni1600m2,
minimalna powierzchnia biologicznie
czynna 60%.

wskaźnik Intensywności zabudowy netto
maksymalnie 0,6,

stosowania w nowej zabudowie materia.
łów tradycyjnych i ponadto:

elewacje wykończone tynkiern, drew.
nern, ceramiką,

b) zakaz stosowania na elewacji paneli z
tworzyw sztucznych i blach,

c) zakaz stosowania na elewacjach i da.
chach kolorów jaskrawych,

wysokość budynków nie więcej niż 12,0m
od naturalnego poziomu terenu do naj-
wyższego punktu dachu,

maksymalna wysokość elewacji 5 m, z WY-
łączeniem budynków o dachach płaskich,

głosowania dachów o kącie nachylenia w
granicach 350. 45•, dopuszcza się stoso•
wanie dachów płaskich,

nieprzekraczalno Ilnie zabudowy zgodnie z
rysunkiem planu, a w szczególności:
a) Od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi

KDG minimum 40 m,
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3) zakaz lokalizowania obiektów szkodliwych
uciążliwych dla 'rodowiska.

2. Sposób zagospodarowania:
9)

b) Od zewnętrznaî krawędzi Jezdni dróg
KDZ minimum 20,0m i minimum 5,0m
od linii rozgraniczających dróg KDZ,

dojazd do działek:

a) od dróg KOZ,

b) zakazwjazdu na działki od drogi KOG,

10) zasadywprowadzania ogrodzeń:
8) nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych

o prześwicle minimum na całej
powierzchni wysokości od 1,5m do
1,7m oraz zachowania przepustów w
poziomie terenu. zgodnie z 59 ust. 4
pkt 4 niniejszej uchwały,

b) zakaz stosowania prefabrykowanych
elementów betonowych,

w zakresie ochrony środowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowiązują zapisy
Określone w 5 9 niniejszej uchwały,

e) ustala się tereny w biologicznie
czynne ich zagospodarowanie roślin-
nością wysoką, zgodnie z rysunkiem

b) w przypadkachobowiązują
zapisy określone W S9 niniejszej

121 w zakresie ochrony dziedzictwa kulturo.
wego i zabytków obowiązują zapisy okre-
Mone w 5 10 niniejszej uchwały,

13) w zakresie modernizacji, rozbudowy I bu-
dowy systemu komunikacji obowlązują
zapisy określone w 11 niniejszej uchwa•

14) w zakresie modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemu infrastruktury technicznej
Obowiązują zapisy określone w S 12 nl-
nieiszel uchwały.

s 42.

W odniesieniu do terenu zabudowy mieszkanio-
wej z usługami, oznaczonego na rysunku planu
symbolem IMNU, ustala si;
1. Przeznaczenie terenu:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ja•
ko przeznaczenie podstawowe,

2) usługi nieuciążliwe jako przeznaczenio do.
puszczone, warunkiem wprowadzenia wiw
przeznaczenia na ten teren Jest nie większy
niż 40 % udział powierzchni usługowych w
stosunku do powierzchni mieszkaniowych
na terenie dziatki,

1)

2)

9)

4)

5)

6)

7}

8)

9)

10)

11)

12)

13)

dopuszczenie nowej zabudowy na dziab
kach o minimalnej powierzchni 1000m2,

minimalna powierzchnia biologicznie
Czynno 70%,

wskaźnik intensywności zabudowy netto
maksymalnie 0,6,

Stosowanie w nowej zabudowie materia•
łów tradycyjnych i ponadto:

0) elewacje wykończone tynkiem. drew-
nom, ceramiką,

b) zakazstosowania na elewacji paneli z
tworzyw sztucznych I blach,

c) zakaz stosowania na elewacjach i da.
chach kolorów jaskrawych.

wysokość budynków mieszkalnych i usłu-
gowych nie więcej niż 11,0m od natural-
nego poziomu terenu do najwyższego
punktu dachu,

wysokość budynków innych niż miaszka'-
ne nie więcej niż 8,0m od naturalnego po.
złomu terenu do najwyższego punktu da-
chu,

maksymalna wysokôić elewacji 5 m,

stosowanie dachów 0 kacie nachylenia w
granicach 39-450,

nieprzekraczalne linio zabudowy zgodnie z
rysunkiem planu, e w szczególności od li-
nil rozgraniczających ulic KDL minimum
6,0 m,

dojazd do dziatek Od ulic KOL

zasady wprowadzania ogrodzeń:

e) nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych
0 prześwicie minimum 40% na całej
powierzchni i wysokości od 1,5m do
1,7m oraz zachowania przepustów w
poziomie terenu, zgodnie z 5 9 ust. 4
pkt 4 niniejszej uchwały,

b) zakaz stosowania prefabrykowanych
elementów betonowych,

w zakresie ochrony środowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowiązują zapisy
Określone w 5 niniejszej uchwały,

w zakresie ochrony dziedzictwa kulturo.
wego i zabytków obowiązują zapisy okro-
Mone w 10 niniejszej uchwały,
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14) w zakresie modernizacji, rozbudowy I bu-
dowy Systemu komunikacji obowiązują
zapisy Określono w 5 11 nlnlojgzej uchwa-

15) w zakresie modernizacji, rozbudowy bu-
dowy systemu infrastruktury technicznej
obowiązują zapisy określone w 5 12 nl-
nl•jszeJ uchwały.

s 43.

W odniesieniu do terenu zabudowy mieszkanio-
wej z usługami, oznaczonego na rysunku planu
symbolem 2MNu, ustala si:

1. przeznaczenie terenu:

1) Zabudowamieszkaniowajednorodzinne,ja•
ko przeznaczenie podstawowe,

2) usługi nieuciążliwe jako przeznaczenie do.
puszczone, warunkiem wprowadzenia wiw
przeznaczeniana tan teren jest nie wiekszy
niż 40% udział powierzchni usługowych W
stosunku do powierzchni mieszkaniowych
na terenie działki,

3) zakaz lokalizowania obiektów szkodliwych
uciążliwych dla Środowiska.

2. Sposób zagospodarowania:

- 52383

8)

9)

10)

11)

11)

12)

13)

14)

poz. 10453

stosowanie dachów o kącie nachylenia w
granicach 450,

nieprzekraczalne linio zabudowy zgodnie z
rysunkiem planu, a w szczególności:

a) Od linii rozgraniczającychulicy KDLml-
nimum m,

b) w "n lach rozgraniczająqch ciągu pie-
SZego KP.

dojazd do dziatek od ulicy

zasady wprowadzania ogrodzeń:

a) nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych
o prześwicie minimum 40% ne całej
powierzchni wysokości od 1,6m do
1,7m oraz zachowania przepustów w
poziomie terenu, zgodnie z S9 ustA pkt
4 niniejszej uchwały,

b) zakaz stosowania prefabrykowanych
elementów betonowych,

w zakresie ochrony środowiska, przyrody I
krajobrazu kulturowego Obowiązujązapisy
określone w S9 nlnieiszel uchwały,
w zakresie Ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków obowiązują zapisy Okre-
'lone w S10 niniejszej uchwały,

w zakresie modernizacji, rozbudowy I bu-
dowy systemu komunikacil obow•lązuJą
zapisy Określonow S11 niniejszej uchwa.

W zakresie modernizacji, rozbudowy I bu-
dowy systemu infrastruktury technicznej
obowiązują zapisy określone w 5 12
nloJszej uchwały,

44.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

dopuszczenie nowej zabudowy na
kach0 minimalnej powierzchni1000rn2,
minimalna powierzchnia biologicznie
czynna 50%,

wskaźnik intensywności zabudowy netto
maksymalnie 0,6,

stosowanie w nowej zabudowie materia-
łów tradycyjnych i ponadto:

a) elewade wykończone tynUem, drow-
nom, ceramika,

b) zakaz stosowania na elewacji paneli z
tworzyw sztucznych I blach,

c) zakaz stosowania na elewacjach da-
("ch kolorów jaskrawych,

wysokość budynków mieszkalnych I usłu•
gowvch nie więcej niż od natural-
nego poziomu terenu do najwyższego
punktu dachu,

wysokość budynków innych niż mieszkał.
ne nie więcej niż 8,0m od naturalnego po-
złomu terenu do najwyższego punktu da-
chu,

maksymalna wysokość elewacji 5m,

W odniesieniu do terenu zabudowy mieszkanio-
wej z usługami, oznaczonego na rysunku planu
symbolem 3MNU, ustala slę;
l. Przeznaczenie terenu:

1) zabudowo mieszkaniowa jednorodzinna. je-
ko przeznaczenie podstawowe,

2) usługi nieuclążllwc jako przeznaczeniedo-
puszczone, warunkiem wprowadzenia w/w
przeznaczenia na ten teren jest nie większy
niż 40% udział powierzchni usługowych w
stosunku do powierzchni mieszkaniowyď
na terenie dziolkl.

3) zakaz lokalizowania obiektów szkodliwych I
uciążliwych dla Środowiska,
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2. Sposób zagospodarowania:

52384.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

dopuszczenie nowej zabudowy na dziab
0 minimalnej powierzchni 1000m2,

minimalna powierzchnia biologicznie
czynna 40%,

wskaźnik Intensywności zabudowy netto
maksymalnie 0,6,

stosowanie w nowej zabudowie materia.
łów tradycyjnych ponadto:

0) elewacje wykończono tynkiem, drow-
nem, ceramiką,

b) zakazstosowania na elewacji paneli z
tworzyw sztucznych i blech,

c) zakazstosowania na elewacjach da-
chach kolorów jaskrawych,

budynków mieszkalnych i usłu-
gowych nie więcej niż 11,0m od natural-
nogo poziomu terenu do na}wŕższego
punktu dachu,

Wysoko" budynków Innych niż mieszkał.
ne nie więcej niż 8,0m Odnaturalnego po•
złomu terenu do najwyższegopunktu dâ•
chu,

maksymalna wysokość elewacji 6 m,
stosowanie dachów 0 kącie nachylenia W
granlcach 450,

nieprzekraczalnelinie zabudowy zgodnie z
rysunkiem planu, a w szczególności od
nli rozgranlczaJących ulicy KDZ minimum

15)

10453

zapisyokreślonaw S11niniejszejuchwa-

w zakresie modernizacji, rozbudowy / bu-
dowy systemu infrastruktury technicznej
Obowiązują zapisy określone w S12
niejszel uchwały.

s 45.

W odniesieniudo terenów zabudowymieszka.
niowajz usługami,oznaczonychnarysunkuplanu
symbolami 4, 6MNtJ, ustala slę•,
1. Przeznaczenie terenu:

1) zabudowamieszkaniowajednorodzinna,je
ko przeznaczeniepodstawowe.

2) usługi nieuciążliwe lako przeznaczeniedo-
puszczone. warunkiem wprowadzenia włw
przeznaczeniana ten toron jest nie wikszy
niż 40% udział powierzchni usługovqch w
Stosunku do powierzchni mieszkaniowych
na terenie działki,

3) zakazlokalizowaniaObiektówszkodliwych
uciążliwych dla Środowiska.

2. Sposób zagospodarowania:

dojazd do działek od ulicy KDZ,

11 zzady wprowadzania ogrodzeń:

a) nakazstosowania ogrodzeń ażurowych
0 prześwicie minimum 40% na całej
powierzchni I wysoko" Od 1,5m do
1,7m oraz zachowania przepustów w
poziomie terenu. zgodnie z 5 9 ust. 4
pkt 4 ninlelszej uchwały,

b) zakaz Stosowania prefabrykowanych
elementów betonowych,

12) w zakresieochrony Środowiska, przyrody
krajobrazu kulturowego obowiązują zapisy
określone w 9 uchwały,

13) w zakresie ochrony dziadzlctwa kulturo.
Wego i zabytków obowiązują zapisy Okro-
ilone w S10niniejszej uchwały,

14) w zakresie modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy Systemu komunikacji obowiązują

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

e)

dopuszczenie nowel zabudowy na dział.
kacho minimalnej powierzchni 1000rn2.
minimalna powierzchnia biologicznie
czynna 50%.

wskaźnik intensywności zabudowy netto
maksymalnie 0,6,

stogowanie w nowej zabudowie materia.
łów tradycyjnych I ponadto:

a) elewacjo wykończone tynkiem. drew-
nem, ceramiką,

b) Zakaz stosowania na elewacji paneli z
tworzyw sztucznych i blach,

c) zakazstosowania na elewacjach i da.
chach kolorów jaskrawych,

wysokość budynków mieszkalnych I usłu-
gowych nia wlecel niż 11,0m od natural-
nego poziomu terenu do najwyższego
punktu dachu.

wysoko" budynków innych mieszkał.
ne nie więcej niż a,Omod nature'nego po-
tlomu terenu do najwyższego punktu da-
chu,

maksymalna wysokość elewacji 5 m,
stosowanie dachów o kade nachylenia w
granicach 350• 460,
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2)9) nieprzekraczalne linio zabudowy zgodnie z
rysunkiem planu, a w szczególności;

3)e) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi
KOZ minimum 10,0m I minimum 5,0m
od linii rozgraniczającychdrogi KDZ, 4)

b) od linii rozgraniczających ulic KDL
nlmum m,

10) dojazddo dziatekod drogi KDZi ulic KOL.
11) zasadywprowadzania ogrodzeń:

a) nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych
0 przetwicle minimum 40% na całej
powierzchni i wysokości od 1,5m do
1,7m oraz zachowania przepustów w 6)
poziomic terenu, zgodnie z 5 9 ust, 4
pkt 4 niniejszej uchwały,

b) zakaz stosowania prefabrykowanych
elementów betonowych, 6)

12) w zakresie ochrony Środowiska, przyrody
kralobrazu kulturowego obowiązują zapisy
określone w 5 9 niniejszej uchwały,

7)13) w zakr• ochrony dziedzictwa kulturo.
wego i zabytków obowiązują zapisy okre•
'Ione w S 10 niniejszej uchwały,

14) w zakresie modernizacji, rozbudowy I bu- 9)
dowy systemu komunikacji obowiązują
zapisy określone w S11 niniejszej uchwa.

15) w zakresie modernizacji, rozbudowy bu•
dom systemu infrastruktury technicznej

10)Obowiązują zapisy Określono w S 12 ni•
niejszej uchwały. 11)

46.

W Odniesieniu do terenu zabudowy mieszkanio-
wei z usługami. oznaczonegona rysunku planu
symbolem 6MNU, ustala si:
I. Przeznaczenie terenu:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ja-
ko przeznaczeniepodstawowe,

2) usługi nieuciążliwe jako do- 12)
puszczone, warunkiem wprowadzenia
przeznaczeniana ten teren jest nie większy
niź 40% udziel powierzchni usługowych w

13)stosunku do powierzchni mieszkaniowych
na terenie działki,

3) zakazlokalizowaniaobiektów szkodliwychi
14)uciążliwych dla Środowiska.

2. Sposób zagospodarowania:
1) dopuszczenienowej zabudowy na dzial-

kach0mlnlrnalnojpowierzchni1000m2,

Poz. 10463

minimalna powierzchnia biologicznie
czynna 50%.

wskaźnik intensywności zabudowy netto
maksymalnie 0,6,

stosowanie w nowej zabudowie materia•
tradycyjnych i ponadto:

elewacje "kończone tynkiem. drew.
nom. ceramiką,

b) Zakaz stosowania na elewacji paneli
tworzyw sztucznych i blach,

c) zakaz stosowania na elewacjach i da-
chach kolorów jaskrawych.

wysokość budynków mieszkalnych i usłu-
gowych nio wicej niż 11,0m Od natural-
nego poziomu terenu do najwyższego
punktu dachu,
wysokość budynków innych niż mieszkal-
no nie więcej niż 8,0m Odnaturalnego po.
ziarnu terenu do najwyższego punktu da-
chu,

makymalna wysokość elewacii 6m,
stosowanie dachów 0 kącie nachylenia w
granicach 350-46%

nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z
rysunkiem planu, a w szczególności:
a) Od zewnętrznej krawędzi jezdni dróg

KDZ minlmum 10.0m minimum 5,0m
od linii rozgraniczających dróg KDZ,

dojazd do działek od dróg KDZ.

zasadywprowadzania ogrodzeń:
nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych
0 przeiwicie minimum 40% na całej
powierzchni I wysokości od 1,5m do
1,7m oraz zachowania przepustów w
poziomieterenu, zgodniez 9 ust.4pkt
4 niniejszej uchwały.

b) zakaz stosowania prefabrykowanych
elementów betonowych.

w zakresie ochrony irodowiska, przyrody i
krajobrazukulturowegoobowiązujązapisy
określone w S9 niniejszej uchwały,

w zakresie ochrony dziedzictwa kulturo.
wego i zabytków obowiązują zapisy Okre
Mone w 5 10 niniejszej uchwały,

w zakresie modernizacji, rozbudowy bu-
dowy systemu komunikacji obowiązują
zapisy Określone w S 11 niniejszej uchwa-
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16) w zakresiemodernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemu Infrastrukturytechnicznej
Obowiązujązapisy określono w 5 12 ni•
niejszej uchwały.

s 47.

W odniesieniu do terenu zabudowy mieszkanio•
z usługami, oznaczonegona rysunku planu

symbolem 7MNU, ustala Się:
1. przeznaczenie terenu:

1) zabudowamieszkaniowajednorodzinna,ja.
ko przeznaczeniepodstawowe,

2) usługi nieuciążliwojako przeznaczeniedo•
puszczone,warunkiem wprowadzeniaw/w
przeznaczeniana ten teren jest niewiększy
niż 40 % udział powierzchni usługowych w
stosunku do powierzchni mieszkaniowych
ne terenie działki,

3) zakazlokalizowaniaoblektôwszkodliwychi
uciążliwych dla Środowiska,

2. Sposób zagospodarowania:

10)

13)

14)

15)

16)

poz. 10453

nimum 10,0m I minimum 5,0rn Od linii
rozgraniczającychdróg KDZ,
dojazd do dziatekOddróg KOZ
zasadywprowadzaniaogrodzeń:
a) nakazstosowaniaogrodzeńażurowych

o prześwicie minimum 40% na catei
powierzchni i wysokosci od 1,5m do
1,7m oraz zachowenla przopustów w
poziomieterenu, zgodniez S9 ust. 4

4 niniejsze) uchwały,

b) zakaz stosowania prefabrykowanych
elementów betonowych,

w zakresieOchronyśrodowiska,przyrody i
krajobrazu kulturowego obowiązują zapisy
Określone w S9 niniejszej uchwały,
w zakresie ochrony dziedzictwa kulturo-
weg0 i zabytków obowiązujązapisyokre-
Ślone w 5 10 nlnlelszej uchwały,

w zakresie modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemu komunikacji obowiązują
zapisyokreślonew 5 11 niniejszejuchwa-

w zakresie modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemu infrastrukturytechnicznej
obowiązują zapisy określone W S12 ni•
niojszej uchwały,

5 48.

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

dopuszczenie nowejzabudowyna dzial•
kachominimalnejpowierzchni1000m2,
minimalna powierzchnia biologicznie
czynna50%,
wskaźnik intensywności zabudowy netto
maksymalnie 0,6,
stosowanie w nowej zabudowie materîa•
łów tradycyjnych I ponadto;
a) elewacje wykończone tynkiem, drew-

nom, ceramiką,

b) zakazstosowaniana elewacjipaneliz
tworzyw sztucznych blach,

c) zakazstosowaniana elewacjachi da.
chach kolorów jaskrawych,

wysokośćbudynkówmieszkalnychi usłu-
gowychnie więcej niż 11,0mod natural-
nego poziomu terenu do najwyższego
punktu dachu,
wysokośćbudynkówinnychniżmieszk81•
ne nie więcej niż e,0m od naturalnego po-
złomu terenu do najwyższego punktu
chu,

maksymalnawysokośćelewacji5 m,
stosowanie dachów 0 kącie nachylenia w
granicach 350-450,
nieprzekraczalne liniezabudowyzgodniez
rysunkiemplanu.a w szczególnoiciod
zewnętrzne/krawędzijezdnidrógKDZmi•

W odniesieniu do terenu infrastruktury technicz-
nej, oznaczonegona rysunku planu symbolem
IW, ustala sic:

1, przeznaczenie terenu:

1) stacjauzdatnianiawody, jako przeznaczenie
podstawowe.

2, Sposóbzagospodarowania:

2)

3)

stosowanie w nowel zabudowie materia-
łów tradycyjnych i ponadto:
e) elewacjewykończonetynkiem, drew-

nom, ceramiką,

b) zakazstosowania no elewacji paneli z
tworzyw sztucznych blach.

c) zakaz głosowania na elewacjach i dĐ•
chach kolorów jaskrawych,

wysoko" budynków nio więcej niż 11,0m
Od naturalnego poziomu terenu do nal-
wyższego punktu dachu,
maksymalnawysokośćelewacji5 m,
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

stosowanie dachów 0 kącie nachylenia w
granicach 450, dopuszcza się Stoso-
wanie dachów płaskich,

nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z
rysunkiem plonu, a w szczególności:
a) od Ilnll rozgraniczających ulicy KDL mi-

nimum m,

b) w liniach rozgraniczających ciągu pie•
Szeg0 KP,

dojazd do działki Od ulicy

zasadywprowadzania ogrodzeń:
a) nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych

0 prześwicie minimum na całej
powierzchni i swsokoici od 1,5m do
1,7m oraz zachowania przepustów w
pozlomle terenu, zgodnie z S9 ust. 4
pkt 4 niniejszej uchwały,

b) zakaz stosowania prefabrykowanych
elementów betonowych,

w zakresie ochrony 'rodowîska, przyrody i
krajobrazu kulturowego;

a) ustala tereny w 95% biologicznie
czynne i ich zagospodarowanie roślin-
nością wysoką, zgodnie z rysunkiem
planu

b) w pozostałych przypadkach Obowlazują
zapisy określone w 59 niniejszej
uchwały,

w zakresie modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy Systemu komunikacji obowiozuja
zapisy określone w 5 11 niniejszej uchwa-

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

poz. 10453

b) zakaz stosowania na elewacji paneli z
tworzyw sztucznych blach,

c) zakaz stosowania na elewacjach i do-
chach kolorów jaskrawych,

wysoko" budynków nie więcej niż 5,0m od
naturalnego poziomu terenu do najwyższe.
go punktu dachu,

stosowanie dachów o kącie nachylenia w
granicach 36•• 45•, dopuszcza Stosowa•
nio dachów płaskich,

nieprzekraczalne linie zabudowy w grani.
cach działki,

dojazd do działki od ulicy KDL przez ciąg
pieszy KP i teren 6ZN,

zasady ogrodzeń:

a) nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych 0
prześwicie minimum 40% na całej po-
wierzchni i wysokości od 1,5m do 1.7m
oraz zachowania przepustów w poziomie
terenu, zgodnie z Sg ust. 4 pkt 4 niniei•
Szei uchwały.

b) zakaz stosowania prefabrykowanych
elementów betonowych,

w zakresie ochrony 'rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowiązują zapisy
określone w 5 9 niniejszej uchwały,

w zakresie modernizacji, bu-
systemu komunikacji otxywiązują za•

pisy określone w S11 niniejszej uchwały,
w zakresie modernizacji, rozbudowi i bu-
dowy systemu infrastruktury technicznej
obowiązują zapisy określone w 12 niniej-
szeJuchwały.

50.
10) w zakresie modernizacji, rozbudowy i bu-

dowy systemu infrastruktury technicznej
obowiązują zapisy określone w S12
niejszej uchwały.

s 49.

W odniesieniu do terenu infrastruktury technicz-
nej, oznaczonego na rysunku planu symbolom
2W. ustala sie:

1. przeznaczenie terenu:

1) studnia głębinowa, jako przeznaczeniepod•

2. Sposób ząospodarowania:
1) stosowanie w nowej zabudowie materiałów

tradycyjnych i ponadto:

a) elewage Wykończone tynkiemŕ drew-
nom, ceramiką,

W odniesieniu do terenów rolniczych, oznaczo-
nych no rysunku planu symbolami 1-10R,ustala

. przeznaczenie terenu:

1) użytkowanie ogrodnicze lub rolnicze jako
przeznaczenie podstawowo,

2) zakaz Wprowadzania innych funkcji na tym
terenie.

Sposôb zagospodarowania:2.

1) zasadywprowadzania ogrodzeń:
a) nakazStosowania ogrodzeń ażurowych 0

prześwicie minimum 40% ne całej po-
wierzchni wysokoici od 1,5m do 1,7m
oraz zachowania przepustów w poziomie
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terenu, zgodnie z 9 ust. 4 pkt 4 niniej-
Szoj uchwały,

b) zakaz stosowania prefabrykowanych
elementów betonowych,

2) zakaz zabudowy.

3) w zakresie ochrony środowiska, przyrody I
krajobrazu kulturowego obowiązują zapisy
5 9 niniejszej uchwały.

551.

W Odniesieniu do terenu placu zabaw, oznaczo-
nego no rysunku planu symbolem IZPO, ustala
sie:

1. Przeznaczenie terenu:

1 ogród jordanowski jako przoznaczonio pod-

2) zieleń urządzona, jako przeznaczenie pod-

3) zakaz wprowadzania Innego przeznaczenia
na ten teren.

2. Sposób zagospodarowania:

1) zagospodarowanie zlelenlą wysoką i niską,
2) minimalna powierzchnia biologicznie

na 40%,

3) dopuszcza stosowanie torm malej archi-
tektury ogrodowej tj. altan, siedzisk, oczek
wodnych w Odległości od zewnętrznej kra.
wędzi jezdni drogi KDZ minimum 10,0m i
minimum 5,0m Od linii rozgraniczających
drogi KDZ,

4) zasady wprowadzania ogrodzeń:

e) nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych o
prześwicie minimum 40% na całej po-
wierzchni i wysokości Od 1,5m do 1,7 m,
zgodnie z 5 g ust. 4 pkt 4 niniejszej
uchwały,

b) zakaz stosowania prefabrykowanych
elementów betonowych,

5) w zakresie ochrony środowisko, przyrody
krajobrazu kulturowego obowiązują zapisy
S 9 uchwały.

s 52.

W odniesieniu do terenów zieleni naturalnej,
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1, 2ZN,
ustala się.•

1. PrzeznEzenie terenu:

1) zielen naturalna. jako przeznaczenie pod-

2)

3)

poz. 10453

dopuszcza infrastrukturę komunikacyjną
pod warunkiem spełnienia warunków
ochrony przeciwpowodziowej,

zakaz wprowadzania innego przeznaczenia
na ton teren.

2.

W

Sposób zagospodarowania:
1) wały wsteczne rzeki Jeziorki,

2) utrzymanie naturalnej zieleni z dopuszcze-
niem nowych nasadzenŕ

3) zakaz grodzenia na całym obszarze,

4) minimum 95% powierzchni terenów biolo-
gicznie czynnych,

5) w zakresie ochrony irodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowiązują zapisy
9 niniejszej uchwaiy.

s 53.

odn/uien[u do terenów zieleni naturalnej,
oznaczonych na rysunku planu symbolami 3-5ZN,
ustala się:

. Przeznaczenie terenu:

1) zieleń naturalna, jako przeznaczenie
stawowe,

2) dopuszcza sl infrastrukturę komunikacyjną
pod warunkiem spełnienia warunków
ochrony przeciwpowodziowej,

3) zakaz wprowadzania Innego przeznaczenia
na ten teren.

2. Sposób zagospodarowania

1) utrzymanie naturalnej zloionl z dopuszcze-
niem nowych nasadzeń,

2) zakaz grodzenia na całym obszarze,

3) minimum 95% powierzchni terenów biolo-
gicznie czynnych,

4) w zakresie ochrony Środowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego obowiązują zapisy
S9 niniejszej uchwały.

s 54.

W odniesieniu do terenu zieleni naturalnej, ozna-
czonego na rysunku planu symbolem 6-7ZN
Ia sle•.

1. przeznaczenie terenu:

l) zieleń naturalna, jako przeznaczenie
stawowe ,

2) zakaz wprowadzania Innego przeznaczenia
na ten teren.
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2. Sposób zagospodarowania:

1) zagospodarowanie zielenią wysoką i niską,

2) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
ne 85%,

3) dopuszcza się stosowanie form małej archi•
tektury ogrodowej tj. altan, siedzisk, oczek
wodnych, w Odległości nie mniejszej
5,0m od linii rozgraniczających ulicy KDI„

4) ustala dojazd do toronu 2W,

5) dopuszcza się wprowadzenie utwardzonych
ciągów pieszych I Ścieżki rowerowej,

6) zasadywprowadzania ogrodzeń:
a) nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych o

prześwicie minimum 40% na całej po.
wierzchni i wysokoici od 1,5m do 1,7m
oraz zachowania przopustów w poziomie
terenu, zgodnie z S9 ust. 4 pkt 4 niniej•
szej uchwały,

b) zakaz stosowania prefabrykowanych
elementów betonowych,

7) w zakresie ochrony środowiska, przyrody I
krajobrazu kulturowego;

a) ustanawia szpalery drzew oznaczone
graficznie na rysunku planu,

b) w pozostałych przypadkach obowiązują
zapisy określone w 5 9 niniejszej uchwa-

8) dojazd (dojście) do terenu OZN od drogi
KDZ o szerokości m.

s 55.

W odniesieniu do terenu zieleni naturalnej,
czonego na rysunku planu symbolem 8-16ZN
ugłale się.•
1. Przeznaczenie terenu:

zieleń naturalna, jako przeznaczenie pod•
stawowe,

2) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia
na ten teren.

2. Sposób zagospodarowania:

1) zagospodarowanie zielenią wysoka i niską,

2) minimalna powierzchnia biologicznie czyn.

3) dopuszczasio stosowanie form małej archi•
tektury ogrodowej tj. altan, siedzisk, oczek
wodnych, w Odległości nie mniejszej niż
5,0rn od linii rozgraniczajacych ulicy KDL

poz. 10453

4) zasady wprowadzania ogrodzeń:

6)

a) nakaz stosowania Ogrodzeń ażurowych 0
prześwicie minimum na całej po•
wierzchni i wysokości od 1,5m do 1,7m
oraz zachowania przepustów w poziomie
terenu, zgodnie z 5 9 ust. 4 pkt 4 niniej-
gzoj uchwały,

b) zakaz stosowania prefabrykowanych
elementów betonowych,

w zakresie ochrony środowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego:

a) ustanawia szpalery drzew oznaaone
graficznie na rysunku planu,

b) w pozostałych przypadkach obowiązuje
zapisy określone w 5 9 niniejszej uchwa-

s 56.

W Odniesi•niu do terenu wód powierzchniowych.
oznaczonego na rysunku planu symbolem IWP.
utala

1. Przeznaczenie terenu:

1) wody Otwarte jako przeznaczenie podsta-

2) zakaz wprowadzania innego przeznaczenia
na ton toron.

2. Sposób zagospodarowania:

1) rzeka (Jeziorka).

s 57,

W odniesieniu do terenu wód powierzchniowych,
oznaczonego na rysunku planu symbolem 2WP,
ustala

2.

W

Przeznaczenie terenu:

1) wody Otwarte jako przeznaczenie podsta-

2) zakaz wprowadzanie innego przeznaczenia
na ten teren.

Sposób zagospodarowania:
1) kanał (Habdzîński).

5 58.

Odniosłonlu do terenów wód powierzchnio-
wych, oznaczonych na rysunku planu symbolami
3.13WP ustala

1. przeznaczonio terenu:

wody otwarte jako przeznaczenie podsta•
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2) zakaz wprowadzania Innego przeznaczenia
na ton toron,

2. Sposób zagospodarowania:

1) naturalny zbiornik wodny.
s 59.

W do lasów, oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1-31.' ustala sic:

2.

poz. 0453

{cłem w życie planu obowiązywało przezna-
czenie rolno.

Dla terenów, w stosunku do których nastąpi w
wyniku uchwalania planu wzrost ich wartości
w planie ustala sie stawko procentową. służącą
naliczeniu opłaty związanej z tym wzrostem no:

20% dla MN. MNIJ,

2) Obszarów
1. przezn"zenie terenu:

las,

2) zakaz wproswdzania innego
na ten teren.

2. Sposób Zagospodarowania:

1 zakaz grodzenia,
Rozdział 4

60.

2.

przeznaczenia

3.

3.

0% dla obszarów wymienionych w pkt 1 —
2 niniejszego ustępu, które są własnością
Miasta i Gminy Konstancin- Jeziorna.

Dia obszarów niewymienionych w ust. 2
w planie ustala się stawkę procentowa w
wysokości

562.

1. Ustala sie sposób rozstrzygnicia uwag nie.
uwzględnionych przez Burmistrza Gminy Kon-
stancin— Jeziorna zgodnlo z załącznikiem nr 2
do niniejszej uchwały.

Ustala się sposób realizacji inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej należących do zadań
własnych gminy zgodnie z załącznikiem nr 3 do
niniejszej uchwały

s 61.

. W wyniku uchwalenia planu nestąpl Wzrost
wartośc/ terenów mieszkaniowych, mieszka-
niowo —usługowych, dla których przed wej-

Wykonanie uchwaiy powierza się Burmistrzowi
Gminy Konstancin- Jeziorna.

63.

Uchwala wymaga publikacji w Dzienniku urze
Województwa Mazowieckiego oraz na

stronie Internatowej gminy Konstancin- Jeziorna.
5 64.

Do spraw z zakresu zagospodarowania prze-
strzennego wszczętych przed dniem wejścia w
Życie planu, a niezakończonych decyzją osta-
toczną, stosuje sie ustalenia planu.

65.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewodz-
twe Mazowieckiego.

przewodniczący Rady Mieiskioi:
Mariusz Dzierżawski
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