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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA TRZEBINI 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, dla 
obszaru Górka w Trzebini 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503) 
w związku z Uchwałą Nr XLII/551/VII/2018 z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie: przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, dla 
obszaru Górka w Trzebini, na wniosek Burmistrza Miasta Trzebini 

Rada Miasta Trzebini   

stwierdza, iż przedłożony projekt nie narusza ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia”, zatwierdzonego Uchwałą Nr 

XXVII/259/VIII/2020 Rady Miasta Trzebinia z dnia 29 października 2020 r. 
 

uchwala: 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru Górka w 
Trzebini, zwany dalej planem. 

 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru Górka, 
obejmuje obszar o powierzchni ok. 145,8 ha. Zakres terenowy określają granice, ustalone 
w załączniku nr 1 do uchwały Nr XLII/551/VII/2018 z dnia 26 stycznia 2018r., które obejmują teren 
pomiędzy ulicami: Spokojną, Marszałka Piłsudskiego, Grunwaldzką, Lipcową. 

§ 2.  
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia dla obszaru 

Górka obejmuje: 

1) część tekstową stanowiącą treść niniejszej Uchwały, która zawiera: 

a) przepisy ogólne, określone w rozdziale I Uchwały, 

b) zasady zagospodarowania terenów obowiązujące na całym obszarze planu, określone 
w rozdziale II Uchwały, 

c) przeznaczenie terenów, określone w rozdziale  III Uchwały, 

d) przepisy końcowe określone w rozdziale IV Uchwały; 
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2) część graficzną składającą się z: 

a) rysunku planu, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały sporządzonego w skali 
1:1000 z wykorzystaniem map zasadniczych z nakładką ewidencyjną wraz z wyrysem ze 
Studium w skali 1:10 000, 

b) rysunku rozwiązań infrastruktury technicznej, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały, w skali 1:1000, będącego częścią informacyjną planu; 

3) rozstrzygnięcia Rady Miasta Trzebini, niebędące ustaleniami planu: 

a) o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Burmistrza uwag do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący załącznik nr 3 do 
niniejszej uchwały, 

b)  o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiący załącznik 
nr 4 do niniejszej uchwały; 

4) dane przestrzenne, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.   

§ 3.  
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miasta Trzebini; 

2) planie - należy przez to rozumieć tekst planu i rysunek  planu; 

3) tekście planu  - należy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały; 

4) rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

5) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi; 

6) nakazie, zakazie - ustalenie o charakterze obligatoryjnym, bez możliwości zastosowania innego 
rozwiązania; 

7) terenie – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi o określonym przeznaczeniu podstawowym i uzupełniającym oraz ustalonych 
zasadach i warunkach zagospodarowania, oznaczony symbolem cyfrowo – literowym 
wyróżniającym go spośród innych terenów, o ile z treści uchwały nie wynika inaczej;  

8) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie ustalone na rysunku planu 
wyznaczające granice terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zabudowy 
i zagospodarowania; 

9) działce budowlanej - należy przez to rozumieć teren, o którym mowa w ustawie z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

10) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, który został 
ustalony planem jako jedyny lub przeważający na wyznaczonym terenie wydzielonym liniami 
rozgraniczającymi, z co najmniej 50% udziałem powierzchni zagospodarowania (użytkowania), 
na rzecz którego należy rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne; 
w przeznaczeniu podstawowym terenów do zainwestowania (lub z dopuszczeniem 
zainwestowana) mieszczą się również towarzyszące formy i elementy zagospodarowania terenu 
zapewniające możliwość użytkowania obiektów przeznaczenia podstawowego, tj.: 

a) urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,  



3 

 

b) stanowiska postojowe oraz inne niezbędne elementy zagospodarowania oraz urządzenia,  
c) zieleń towarzysząca zabudowie, niezbędna do kształtowania ładu przestrzennego, właściwych 

warunków zagospodarowania oraz użytkowania działki;   

11) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, inny niż 
podstawowy, który uzupełnia i wzbogaca oraz nie powoduje kolizji z przeznaczeniem 
podstawowym i jest realizowany na warunkach określonych w uchwale; 

12) kategorii obiektów budowlanych i rodzajów użytkowania - należy przez to rozumieć rodzaj 
obiektów i użytkowania określonego w niniejszym planie możliwych do realizacji w ramach 
przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego dla danego terenu; 

13) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku 

planu i opisaną w tekście, określającą dopuszczalne zbliżenie elewacji budynku lub nadziemnej 
części budowli do linii rozgraniczającej terenu, bez możliwości wysunięcia przed wyznaczoną 
linię: schodów, ganku, daszka, balkonu, wykusza, tarasu, dopuszcza się możliwość przekroczenia 
nieprzekraczalnej linii zabudowy w przypadku docieplenia, wykonania lub wymiany okładzin 
zewnętrznych w budynkach istniejących oraz realizacji w tych budynkach urządzeń i obiektów 
infrastruktury technicznej, a także obiektów i urządzeń dla osób z niepełnosprawnościami, 
takich jak: pochylnia, rampa, zewnętrzny szyb windowy, klatka schodowa czy zadaszenie wejścia 
do budynku;    

14) wskaźniku terenu biologicznie czynnego - należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako 
procentowy udział powierzchni terenu biologicznie czynnego (w rozumieniu przepisów w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) w 
powierzchni terenu działki budowlanej objętej projektem zagospodarowania terenu do decyzji 
administracyjnej albo zgłoszeniem, położonej w całości w terenie przeznaczonym pod 
zainwestowanie (lub z dopuszczeniem zainwestowania), o ile z treści ustaleń planu nie wynika 
inaczej;  

15) wskaźniku powierzchni zabudowy -  należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako 
procentowy udział powierzchni zabudowy wszystkich budynków w powierzchni terenu działki 
budowlanej objętej projektem zagospodarowania terenu do decyzji administracyjnej albo 
zgłoszeniem, położonej w całości w terenie przeznaczonym pod zainwestowanie (lub z 
dopuszczeniem zainwestowania), o ile z treści ustaleń planu nie wynika inaczej;  

16) powierzchni całkowitej zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych 
budynków i innych kubaturowych obiektów budowlanych w obrębie działki budowlanej objętej 
projektem zagospodarowania terenu do decyzji administracyjnej albo zgłoszeniem, położonej w 
całości w terenie przeznaczonym pod zabudowę (lub z dopuszczeniem zabudowy);   

17) wysokości budynku – należy przez to rozumieć wysokość, o której mowa w § 6 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie w  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

18) wysokości obiektów budowlanych niebędących budynkami - należy przez to rozumieć 
wysokość liczoną od najniżej położonego terenu bezpośrednio przy obiekcie do najwyżej 
położonego punktu tego obiektu; 

20) usługowej powierzchni użytkowej - należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich 
pomieszczeń służących prowadzeniu działalności usługowej z wyłączeniem pomieszczeń 
technicznych, pomocniczych, sanitarnych, gospodarczych, garaży, klatek schodowych i innych 
nie służących bezpośrednio prowadzonej działalności usługowej; 

21) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik,  
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o którym mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

22) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach lub stropodach o spadku do 12º; 

24) urządzeniach technicznych na dachach - należy przez to rozumieć instalacje umieszczone na 
dachach budynków służące zaspokojeniu potrzeb w zakresie: energii odnawialnej (np. solary, 
panele), wentylacji, klimatyzacji (np. czerpnie i wyrzutnie powietrza), teletechniki (np. anteny 
satelitarne) itp. oraz inne instalacje niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania i użytkowania 
budynku i prowadzonej w nim działalności; 

25) Studium- należy przez to rozumieć obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia”, zatwierdzone Uchwałą Nr 
XXVII/259/VIII/2020 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 października 2020 r; 

26) obszarze przestrzeni publicznej – należy przez to zrozumieć obszar, o którym mowa w pkt.6 
art.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

27) przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć powszechnie dostępne miejsca w strukturze 
funkcjonalno -przestrzennej, służące zaspokajaniu potrzeb ogółu użytkowników, np. ulice, 
otoczenie przystanków komunikacji zbiorowej, zabudowy usługowej, skwery; 

28) korytarzu wielofunkcyjnym, o szczególnych standardach zagospodarowania – należy przez 
to rozumieć korytarz ekologiczny, wyznaczony na rysunku  planu w nawiązaniu do ustaleń 
Studium, będący obszarem o szczególnych standardach zagospodarowania, zapewniający 
połączenia w ramach ekologicznego systemu obszarów chronionych gminy. 

§ 4.  
1. Ustalenia planu stanowiące treść uchwały, odnoszą się odpowiednio do ustaleń wyrażonych 

na rysunku planu, z którymi obowiązują łącznie. 

2. Ustalenia planu należy rozpatrywać i stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych. 

3. Przeznaczenie terenu obejmuje: 

1) podstawowy rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 pkt. 10; 

2) uzupełniający rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 pkt. 11. 

4. W terenach wydzielonych liniami rozgraniczającymi należy realizować wyłącznie inwestycje 
mieszczące się w przeznaczeniu podstawowym, względnie - przy dochowaniu warunków 
przewidzianych niniejszą uchwałą i przepisami odrębnymi - na cele przeznaczenia uzupełniającego. 

5. Granica obszaru objętego planem stanowi element rysunku planu, której przebieg został 
ustalony na załączniku nr 1 do uchwały Nr XLII/551/VII/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie 
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Trzebinia dla obszaru Górka. Granica obszaru objętego planem pokrywa się z linią 
rozgraniczającą terenów do niej przylegających.  

6. Elementy stanowiące ustalenia planu oznaczone na rysunku planu: 

1) granica obszaru objętego planem;  

2) linie rozgraniczające - wyznaczają granice terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania; 
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a) rodzaj podstawowego przeznaczenia terenu oznaczono symbolami literowymi lub symbolami 
literowymi z cyfrą na końcu, ponadto każdy teren posiada dodatkowo cyfrę umieszczoną 
przed symbolem literowym, stanowiącą odnośnik do szczegółowych ustaleń tekstowych: 

- MN1, MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
- MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,  
- MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług,  
- U – tereny zabudowy usługowej,  
- UO – teren zabudowy usług oświaty i wychowania,  
- UP – teren zabudowy usług publicznych, 
- PU – tereny zabudowy produkcyjno – usługowej,  
- US – tereny sportu i rekreacji,  
- ZU – tereny zieleni urządzonej, 
- ZN – tereny zieleni naturalnej,  
- ZP – tereny zieleni parkowej,  
- KK – teren kolejowy, 
- KP – tereny parkingów,   
- IE – tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetycznej,   
- IG – teren infrastruktury technicznej – gazowej,  
- IW -  teren infrastruktury technicznej – wodociągowej,   
- KDG – teren drogi publicznej – droga klasy głównej G,  
- KDZ – teren drogi publicznej – droga klasy zbiorczej Z,  
- KDL – tereny dróg publicznych – drogi klasy lokalnej L,  
- KDD – tereny dróg publicznych – drogi klasy dojazdowej D, 
- KDW -  tereny dróg wewnętrznych,  
- KDP – tereny ciągu pieszego;  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;  
4) granica strefy pośredniej ochrony konserwatorskiej; 
5) granica obszaru przestrzeni publicznej; 
6) granice korytarza wielofunkcyjnego o szczególnych zasadach zagospodarowania; 
7) granica strefy o skomplikowanych warunkach gruntowych.   

8. Elementy wynikające z unormowań odrębnych: 

1) granica Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Chrzanów Nr 452; 
2) granica obszaru występowania głównego użytkowego poziomu wodonośnego wieku 

triasowego; 
3) obiekt wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków; 
4) pomnik przyrody ożywionej;  
5) stanowisko archeologiczne.  

9. Elementy informacyjne nie stanowiące ustaleń planu oznaczone na rysunku planu: 

1) dominanty; 
2) przebieg istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV; 
3) granice stref technicznych od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury energetycznej; 
4) istniejące stacje transformatorowe SN/nN;  
5) przebieg istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia; 
6) granica strefy kontrolowanej dla istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia; 
7) przebieg projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia;  
8) granica strefy kontrolowanej dla projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia; 
9) przebieg istniejącej sieci ciepłowniczej; 
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10) przebieg projektowanej przesyłowej sieci ciepłowniczej;  
11) przepompownia ścieków;  
12) ścieżki pieszo – rowerowe; 
13) wejścia do zespołu rekreacyjno – sportowego;  
14) lokalizacja obiektów gastronomicznych; 
15) punkty otwarcia widokowego;  
16) zbiorniki wodne;  
17) obszar przyrodniczo cenny wg „Aktualizacji inwentaryzacji roślin i grzybów objętych 

ochroną na trenie Gminy Trzebinia dla terenu nr 14 Kamieniołom Górka w Trzebini”; 
18) aleja grabowa; 
19) granica obszaru potencjalnie zagrożonego powstawaniem deformacji nieciągłych;  
20) pomnik ku pamięci wszystkich górników pracujących na ziemi trzebińskiej, ul. Marszałka 

Piłsudskiego; 
21) wyrobisko porudne;  
22) granice i numery ewidencyjne działek; 
23) informacje wynikające z treści mapy zasadniczej. 

10. Rysunek rozwiązań infrastruktury technicznej, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały, jest 
elementem informacyjnym planu i określa zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej. Na tle ustaleń rysunku planu zaznaczono schemat istniejących 
i projektowanych tras sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacje związanych z nimi urządzeń 
technicznych, które należy traktować jako orientacyjne; szczegółowy przebieg sieci oraz 
rozmieszczenie urządzeń należy określać na etapie przygotowania inwestycji do realizacji 
i wydawania decyzji administracyjnych. 

§ 5.  
Wykaz dopuszczalnych, na obszarze planu, kategorii rodzajów obiektów budowlanych  

i rodzajów użytkowania, mogących występować w ramach przeznaczenia podstawowego 
i uzupełniającego dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi 

1. Ustala się poniższy wykaz dopuszczalnych kategorii rodzajów obiektów budowlanych 
i rodzajów użytkowania: 

1) zabudowa jednorodzinna; 

2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - budynek lub zespół budynków mieszkalnych 
w których znajdują się więcej niż dwa lokale mieszkalne w każdym z budynków; 

3) lokale mieszkalne - pomieszczenie lub zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych w 
obrębie budynku, mający odrębne wejście, wydzielonych stałymi przegrodami budowlanymi, 
umożliwiający stały pobyt ludzi i służący zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych;  

4) zabudowa zamieszkania zbiorowego - budynek lub zespół budynków zamieszkania 
zbiorowego o których mowa w przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

5) zabudowa usług publicznych – budynek lub zespół budynków przeznaczony na potrzeby 
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, nauki, edukacji 
publicznej, promocji i ochrony zdrowia, wychowania, opieki zdrowotnej (z wyłączeniem 
szpitali), kultury fizycznej, turystyki i sportu;    

6) zabudowa usług komercyjnych – obiekty, w których jest prowadzona działalność usługowa 
lub działalność z zakresu rzemiosła w rozumieniu przepisów odrębnych, wraz z obiektami 
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towarzyszącymi (w tym magazynowymi, socjalnymi, administracyjnymi), z wyłączeniem 
zabudowy związanej z: opieką zdrowotną, oświatą oraz wychowaniem;  

7) zabudowa usług komercyjnych nieuciążliwych - budynek lub zespół budynków, w których 
jest prowadzona działalność usługowa, z zakresu:  

a) usług ochrony zdrowia ( w tym gabinety, przychodnie, z wyłączeniem szpitali), 
b) usług kultury, 
c) usług niematerialnych (np. usługi doradcze, konsultingowe, prawne, księgowe, 

projektowe, edukacyjne, biurowe, obsługi biurowej i bankowej, badania rynku, 
reklamowe, zarządzania, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, biura 
specjalistyczne, jednostki administracji gospodarczej itp.),  

d) usług komercyjnych: handlu detalicznego, gastronomii, rzemiosła i drobnych świadczeń 
(rzemiosło artystyczne, zakłady szklarskie, usługi krawieckie, szewskie, optyczne, 
fotograficzne, fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej, zegarmistrzowskie, itp.), 

e) warsztaty samochodowe do 2 stanowisk; 

8) zabudowa usług oświaty i wychowania – budynek lub zespół budynków, w którym jest 
prowadzona działalność w zakresie oświaty, wychowania oraz zatrudnienia, przeciwdziałania 
marginalizacji i wykluczeniu społecznemu; 

9) zabudowa usług sportu i rekreacji;  

10) lokale usługowe – lokale użytkowe wbudowane w budynki usługowe lub produkcyjne, 
w których prowadzona jest działalność usługowa z wyłączeniem związanej z opieką 
zdrowotną, oświatą lub wychowaniem, lub działalność z zakresu rzemiosła w rozumieniu 
przepisów odrębnych; 

11) lokale usługowe nieuciążliwe – lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych lub usługowych, 
oraz w budynkach realizujących obydwie te funkcje, w których prowadzona jest działalność 
usługowa, z zakresu:  

a) usług ochrony zdrowia ( w tym gabinety, przychodnie, z wyłączeniem szpitali), 
b) usług kultury, 
c) usług niematerialnych (np. usługi doradcze, konsultingowe, prawne, księgowe, 

projektowe, edukacyjne, w tym doskonalenia zawodowego, biurowe, obsługi biurowej 
i bankowej, badania rynku, reklamowe, zarządzania, rekrutacji pracowników 
i pozyskiwania personelu, biura specjalistyczne, jednostki administracji gospodarczej 
itp.),  

d) usług komercyjnych: handlu detalicznego, gastronomii, rzemiosła i drobnych świadczeń 
(rzemiosło artystyczne, zakłady szklarskie, usługi krawieckie, szewskie, optyczne, 
fotograficzne, fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej, zegarmistrzowskie, itp.); 

12) zabudowa produkcyjna – obiekt budowlany lub zespół obiektów z potrzebnymi instalacjami 
technicznymi i urządzeniami, w których prowadzona jest produkcja, wraz z obiektami 
towarzyszącymi; 

13) zabudowa drobnej wytwórczości –  budynek lub zespół budynków związanych z 
prowadzeniem działalności wytwórczej z pomieszczeniami przystosowanymi do 
przyjmowania klientów i sprzedaży wyrobów, takie jak: piekarnie, lodziarnie, wyrób 
produktów cukierniczych i ciastkarskich, zakłady poligraficzne i inne wytwarzające gotowe 
wyroby, wraz z obiektami towarzyszącymi;  

14) zabudowa gastronomii – budynek, zespół budynków lub budynków i obiektów, w którym 
prowadzony jest otwarty zakład żywienia zbiorowego, np.: bar, restauracja, kawiarnia czy inny 
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lokal gastronomiczny;  

15) zabudowa zaplecza socjalnego, administracyjnego, technicznego – obiekty, budynki, zespół 
budynków, w których prowadzona jest obsługa terenu zieleni urządzonej wykorzystywanego 
na cele rekreacyjno – sportowe, w zakresie: sanitarnym (np. toalety, szatnie), socjalnym, 
technicznym, gospodarczym oraz administracyjnym;  

16) tymczasowe obiekty wystawowe i koncertowe – tymczasowe obiekty budowlane w 
rozumieniu przepisów prawa budowlanego, służące organizacji wystaw i koncertów;  

17) wiaty rekreacyjne – lekkie konstrukcje dachowe wsparte na słupach osłaniające miejsce 
odpoczynku i rekreacji lub place ćwiczeń w terenach zieleni urządzonej oraz sportu i 
rekreacji;  

18) zabudowa składów i magazynów – obiekt budowlany lub zespół obiektów służących do 
składowania, sortowania, magazynowania, konfekcjonowania, sprzedaży hurtowej 
i wysyłkowej sprzedaży detalicznej towarów wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyłączeniem 
giełd towarowych; 

19) budynki gospodarcze; 

20) obiekty pomocnicze – obiekty, budynki niezbędne do obsługi zabudowy o funkcji usługowej, 
służące do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu, samochodów i innych pojazdów; 

21) terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne – urządzone miejsca wypoczynku, rekreacji i 
sportu, takie jak: trawiaste boiska, alejki spacerowe, w tym o charakterze dydaktycznym, 
ścieżki zdrowia, place zabaw i ćwiczeń usytuowane na wolnym powietrzu, i inne służące na 
potrzeby rekreacji, wypoczynku i sportu; 

22) zieleń urządzona - urządzone obszary zieleni, w tym zadrzewienia i zakrzewienia, mające 
walory krajobrazowe oraz mające na celu podkreślenie i wzbogacenie walorów estetycznych 
obiektów budowlanych; 

23) zieleń izolacyjna – zieleń kształtowana, w taki sposób aby minimalizować uciążliwości 
komunikacyjne wynikające z ruchu pojazdów, prowadzonej działalności usługowej lub 
produkcyjnej, dla sąsiednich terenów, np. poprzez – nasadzenia szpalerowe, aleje – 
zadrzewienia, pasy zadrzewień; 

24) zieleń naturalna – zieleń niekształtowana, wysiana i rosnąca spontanicznie jako efekt 
naturalne sukcesji w obszary nieużytkowane, składająca się w szczególności z zadrzewień i 
roślinności średniopiennej, w stosunku do której nie prowadzi się zabiegów kształtujących i 
pielęgnacyjnych; 

25) cieki naturalne; 

26) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć sieci, 
urządzenia i związane z nimi obiekty służące dla obsługi obszaru objętego planem, związane z 
dostarczeniem lub gromadzeniem albo przesyłem mediów wraz z niezbędnymi obiektami 
takimi jak: studzienki, przepompownie, zbiorniki na ścieki, zbiorniki na wody opadowe, 
złącza, słupy, stacje transformatorowe wnętrzowe (SN i nN), węzły cieplne, komory, 
urządzenia wodne, kontenerowe kotłownie gazowe w terenach PU, z wyłączeniem sieci 
przesyłowych, obejmujące: 

a) infrastrukturę elektroenergetyczną,  
b) infrastrukturę wodociągową, 
c) infrastrukturę kanalizacyjną ściekową, 
d) infrastrukturę gazowniczą,  
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e) infrastrukturę ciepłowniczą, 
f) infrastrukturę telekomunikacyjną, teleinformatyczną, 
g) infrastrukturę służącą odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych oraz odwadnianiu 

gruntów (w tym rowy otwarte, częściowo przekryte i zarurowane) wraz z urządzeniami 
służącymi podczyszczeniu tych wód oraz retencjonowaniu; 

27) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej dla sieci przesyłowych – 
sieci, urządzenia i związane z nimi obiekty służące zaopatrzeniu w energię elektryczną, 
obejmujące linie przesyłowe średnich napięć (linie kablowe i napowietrzne) oraz wysokich 
napięć;  

28) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury wodociągowej dla sieci przesyłowych – sieci, 
urządzenia i związane z nimi obiekty służące zaopatrzeniu w wodę obejmujące sieci o 
średnicy powyżej ø250  mm;   

29) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury gazowniczej dla sieci przesyłowych – sieci, 
urządzenia i związane z nimi obiekty służące zaopatrzeniu w gaz obejmujące sieci wysokiego 
ciśnienia;    

30) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury ciepłowniczej dla sieci przesyłowych – sieci, 
urządzenia i związane z nimi obiekty służące zaopatrzeniu w ciepło, obejmujące sieci o 
średnicy powyżej  ø250  mm;    

31) infrastruktura kolejowa; 

32) bocznica kolejowa;  

33) drogi i ulice publiczne;  

34) ścieżki rowerowe;  

35) trasy rowerowe;  

36) dojazdy niewydzielone - należy przez to rozumieć istniejące i projektowane dojazdy, 
niewydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, lecz niezbędne dla zapewnienia 
prawidłowej obsługi działek i obiektów. Przebieg tych dojazdów może być ustalony na etapie 
projektowania inwestycyjnego; 

37) stacje paliw płynnych;  

38) garaże - indywidualne stanowiska postojowe znajdujące się w budynku; 

39) parkingi; 

40) ekrany akustyczne i inne budowle służące ograniczaniu uciążliwości hałasowych;  

41) obiekty i urządzenia gospodarowania odpadami w ograniczonym zakresie – obiekty i 
urządzenia, w których prowadzona jest działalność wyłącznie o dotychczasowym profilu 
działalności i w ramach terenów zajętych dla ich funkcjonowania w dniu wejścia w życie 
planu albo dla terenów, na których realizowane będzie przedsięwzięcie określone w decyzji 
środowiskowej o ustalonym profilu działalności, która stała się ostateczna lub prawomocna w 
dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie planu;   

42) ciągi piesze – urządzone na terenie powierzchnie trwale lub częściowo utwardzone, służące 
pieszym; 

43) ciągi pieszo - jezdne – urządzone w terenie powierzchnie trwałe służące pieszym oraz  
ruchowi kołowemu bez segregacji ruchu; 

44) altany - budowle ogrodowe lekkiej konstrukcji z ażurowymi ścianami stanowiące osłonę przed słońcem 
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i deszczem; 

45) wiaty – lekkie konstrukcje dachowe wsparte na słupach osłaniające:  stanowiska postojowe lub miejsca 
odpoczynku w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, kosze sklepowe w zabudowie 
usługowej, miejsca pod śmietniki. 

2. Dla każdego z terenów na obszarze objętym planem, o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania, wydzielonego liniami rozgraniczającymi, oznaczonego na rysunku 
planu nr 1 indywidualnym symbolem cyfrowo – literowym, ustalono przeznaczenie podstawowe i 
uzupełniające. W ramach tych przeznaczeń możliwe jest użytkowanie terenu i realizacja obiektów 
budowlanych spośród kategorii, o których mowa w ust. 1.  

3. Uściślenie warunków zagospodarowania oraz określenie dopuszczalnego kształtowania 
zabudowy, dla poszczególnych terenów zawarte jest w rozdziałach 2 i 3 niniejszej uchwały.   

4. Nazwy kategorii, użyte w ust. 1, które nie zostały wyjaśnione opisowo, należy rozumieć 
zgodnie z definicjami zawartymi w obowiązujących przepisach odrębnych. 

Rozdział 2. 

Przepisy odnoszące się do całego obszaru objętego planem 

§ 6.  

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. 
Zasady kształtowania krajobrazu. 

1. Ustala się konieczność kształtowania struktury przestrzennej w dostosowaniu do walorów 
środowiska i uwarunkowań stwarzanych przez to środowisko z uwzględnieniem istniejącego 
zagospodarowania i struktury własności oraz koniecznych przekształceń terenów w kierunku 
ustalonym niniejszym planem. 

2. W celu podkreślenia i wytworzenia atrakcyjnych wartości krajobrazowych w obszarze planu, 
ustala się: 

1) nakaz akcentowania granic działek budowlanych, ich naroży lub innych charakterystycznych 
elementów zagospodarowania, zielenią urządzoną, np. szpalerami drzew i krzewów; 

2) zakaz realizacji na dachach budynków urządzeń technicznych, urządzeń budowlanych oraz 
innych urządzeń których wysokość jest większa niż 3m, zakaz nie dotyczy terenów oznaczonych 
symbolami: 2 PU, 7 PU; 

3) zakaz realizacji nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, w tym napowietrznych 
sieci elektroenergetycznych oraz słupowych stacji transformatorowych w obszarze planu; 

4) zakaz realizacji obiektów pomocniczych i gospodarczych w miejscach eksponowanych od strony 
dróg, zwłaszcza od strony dróg KDG oraz KDZ. 

3. W terenach zabudowy usługowej (U) nakaz  ukształtowania pasów zieleni izolacyjnej od 
strony terenów zabudowy mieszkaniowej (MN), terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej (MW), zabudowy mieszkaniowej i usług (MNU), zabudowy usług oświaty i 
wychowania (UO), jak również terenów zieleni urządzonej (ZU), od intensywnego 
zagospodarowania i użytkowania. 

4. W terenach zabudowy produkcyjno – usługowej (PU) bezpośrednio sąsiadujących z terenem 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (5 MW), terenem zabudowy usług oświaty i 
wychowania (1 UO), terenem zabudowy usługowej (1 U) oraz terenami zieleni urządzonej (3 
ZU, 4 ZU, 5 ZU) nakaz realizacji skutecznego rozwiązania technicznego zapewniającego 
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ochronę tych terenów, poprzez realizację pełnych ścian budynków lub ekranów o wysokości 
minimum 2,5 m lub pasa zieleni o charakterze izolującym o szerokości minimum 6 m, 
ewentualnie proponowane formy ochrony naprzemiennie. Zachowanie minimalnej 
szerokości pasa zieleni nie jest wymagane w sytuacji ograniczeń wynikających z usytuowania 
istniejącej zabudowy względem linii rozgraniczających tereny PU. Dla terenów 3 PU, 4 PU i 6 
PU sąsiadujących bezpośrednio z terenami 3 ZU, 4 ZU i 5 ZU pasy zieleni od strony terenów 
zieleni urządzonej  3 ZU, 4 ZU i 5 ZU winny zostać zbudowane z drzew i krzewów w układzie 
warstwowym.   

5. Zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m². 

6. Dla istniejącej zabudowy ustala się możliwość jej zachowania, remontu, rozbudowy, 
przebudowy, nadbudowy, odbudowy, rozbiórki (o ile ustalenia szczegółowe planu dla 
poszczególnych terenów nie stanowią inaczej) z zachowaniem warunków określonych 
w pozostałych ustaleniach planu, z zastrzeżeniem możliwości prowadzenia robót przy 
przebudowie, remoncie lub rozbiórce dla obiektów budowlanych zlokalizowanych 
bezpośrednio przy granicy działki budowlanej.  

7. Ustala się zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów 
i urządzeń związanych z zagospodarowaniem placu budowy na okres realizacji inwestycji 
ustalonego w planie programu.  

8. Zakaz, o którym mowa w ust. 7 nie dotyczy tymczasowych obiektów wystawowych i 
koncertowych, dopuszczonych w terenach 4 ZU i 6 ZU. 

§ 7.  

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

1. W zakresie warunków ekologicznych:   

1) wymóg dla istniejącego i wprowadzanego programu usługowego i produkcyjnego oraz 
innych obiektów działalności gospodarczej, aby prowadzona działalność nie powodowała 
przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska; 

2) ustala się zakaz lokalizacji w obszarze planu zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzi, a w szczególności zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej, o których mowa w przepisach odrębnych; 

3) ustala się zakaz lokalizacji w obszarze planu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, z dopuszczeniem: 
a) inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej, w tym 

telekomunikacyjnej oraz inwestycji komunikacyjnych; 
b) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w terenach 

zabudowy produkcyjno - usługowej oznaczonych symbolami: 1 PU, 2 PU, 3 PU, 4 PU, 5 
PU, 6 PU, 7 PU, 8 PU i w terenach zabudowy usługowej oznaczonych symbolami: 6 U, 7 
U oraz przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
w terenach zabudowy produkcyjno – usługowej oznaczonych symbolami: 2 PU, 7 PU, 
pod warunkiem, że uciążliwości oddziaływania lokalizowanych w nich przedsięwzięć 
nie wykroczą poza granice tych terenów, przy zachowaniu przepisów odrębnych; 

c) przedsięwzięć związanych z usunięciem odpadów, rekultywacją oraz przywróceniem 
przyrodniczego użytkowania w ramach terenu  8 ZU, także terenów 3 ZU, 4 ZU, 5 ZU, 
jak również terenu 4 PU;  
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d) inwestycji i działań związanych z rekultywacją terenów od 3 ZU do 6 ZU oraz 8 ZU i 12 

ZU. 

2. W zakresie gospodarki odpadami:  

1) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami 
odrębnymi, z uwzględnieniem segregacji odpadów u źródeł ich powstania, 
z jednoczesnym wyodrębnieniem odpadów niebezpiecznych oraz odbiorem odpadów 
komunalnych w systemie zorganizowanym, zgodnie z Regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy; 

2) magazynowanie odpadów wytworzonych w wyniku działalności usługowej lub 
produkcyjnej, prowadzonej w terenach: zabudowy mieszkaniowej i usług (MNU), 
zabudowy usługowej (U), zabudowy oświaty i wychowania (UO), usług publicznych (UP) 
oraz zabudowy produkcyjno – usługowej (PU), w budynkach, kontenerach lub 
pojemnikach, w terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny, w sposób 
zabezpieczający grunt przed infiltracją do środowiska gruntowo – wodnego oraz przy 
braku ekspozycji miejsc magazynowania z dróg publicznych;  

3)  zakaz zagospodarowania terenów, w tym budowy obiektów i urządzeń oraz zmiany 
sposobu użytkowania obiektu lub jego części, na tereny, obiekty i urządzenia  
gospodarowania odpadami, w rozumieniu przepisów odrębnych, z następującymi 
zastrzeżeniami: 
a)  dopuszcza się w terenie oznaczonym symbolem 1 PU obiekty i urządzenia 

gospodarowania odpadami w ograniczonym zakresie, 
b)  zakazuje się zbierania i odzysku odpadów promieniotwórczych, odpadów 

niebezpiecznych, bioodpadów, odpadów komunalnych, komunalnych osadów 
ściekowych, odpadów medycznych i weterynaryjnych, odpadów ulegających 
biodegradacji oraz termicznego przekształcania odpadów, unieszkodliwiania 
odpadów oraz współspalarni odpadów, w rozumieniu przepisów ustawy o 
odpadach.  

3. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się:  

1) na podstawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska wskazuje się tereny 

wyznaczone planem jako należące do poszczególnych rodzajów przeznaczenia, dla których 

zostały określone dopuszczalne poziomy hałasu. Dla faktycznie zagospodarowanych 

terenów należy przyjmować poziom hałasu ustalony dla przeważającej funkcji: 

a) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu 
symbolami MN oraz w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
oznaczonych na rysunku planu symbolami MW, obowiązują dopuszczalne poziomy 
hałasu w środowisku, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej, 

b) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług oznaczonych na rysunkach planu 
symbolami MNU, obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, 
jak dla terenów mieszkaniowo – usługowych, 

c) w terenie usług oświaty i wychowania oznaczonym na rysunku planu symbolem UO, 
obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku jak dla terenów 
przeznaczonych na stały pobyt dzieci i młodzieży, 

d) w terenach zieleni urządzonej oznaczonych na rysunku planu symbolem ZU, 
obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku jak dla terenów rekreacyjno – 
wypoczynkowych,   

e) w pozostałych terenach nie ustala się kategorii w tym zakresie. 
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4. W zakresie ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych ustala się:  

1) dla nowo projektowanych i modernizowanych dróg i ulic zagospodarowanie przestrzeni 
w liniach rozgraniczających powinno uwzględniać elementy zieleni oraz nawiązanie 
kompozycji zieleni do otaczającego krajobrazu i zagospodarowania; 

2) nakaz wykorzystania gruntów w terenach przeznaczonych do zabudowy 
i zainwestowania zgodnie ze wskaźnikami terenu biologicznie czynnego oraz 
wskaźnikami intensywności i wskaźnikami powierzchni zabudowy; 

3) w terenach zabudowy oznaczonych symbolami: 1 MN1, 2 MN1, 3 MN1 oraz 3 MNU 
zachowanie wglądów dalekich z ulicy Dworskiej – dla działek przyległych do ulicy 
Dworskiej, od strony wjazdu i od strony wejścia na działkę.  

5. W zakresie ochrony i kształtowania zieleni ustala się:  

1) nakaz maksymalnej ochrony zieleni przy zagospodarowaniu terenów w sposób ustalony 
planem poprzez zachowanie i wkomponowanie drzew w teren inwestycji, przy realizacji 
obiektów budowlanych; 

2) nakaz przesłonięcia zielenią izolacyjną lub w inny skuteczny sposób otwartych placów 
składowych w widoku z dróg publicznych;  

3) nakaz utrzymania wartości przyrodniczych terenów 3 ZU i 12 ZU poprzez 
przeciwdziałanie zarastaniu muraw kserotermicznych, ekspansji gatunków 
niepożądanych; 

4) zachowanie i ochrona pomnika przyrody nieożywionej lipy drobnolistnej (Tilia cordata) 

wskazanego na rysunku planu oraz alei grabowej w terenie 1 ZP, przy uwzględnieniu 
przepisów odrębnych. 

6. W zakresie ochrony wód podziemnych i powierzchniowych ustala się: 

1) nakaz trwałego utwardzenia nawierzchnią nieprzepuszczalną powierzchni nowo 
realizowanych dróg, dojazdów nie wydzielonych, placów manewrowych i parkingów. 
Nakaz ten nie dotyczy terenów 3 ZU, 4 ZU, 5 ZU, 6 ZU i 12 ZU, na których należy 
stosować indywidualne rozwiązania, w tym nawierzchnie przepuszczalne lub gruntowe  
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi; 

2) nakaz oczyszczenia wód opadowych i roztopowych z powierzchni, o których mowa  w 
pkt. 1, narażonych na zanieczyszczenie, przed odprowadzeniem ich do kanalizacji lub 
środowiska, z zastosowaniem urządzeń podczyszczających, zgodnie z przepisami 
odrębnymi;  

3) zakaz lokalizacji: wysypisk, wylewisk, zbiorników z substancjami ropopochodnymi i 
toksycznymi oraz budowy składowisk odpadów;  

4) wprowadza się nakaz: 
a) realizacji dla utwardzonych parkingów o pow. powyżej 0,1ha oraz innych szczelnych 

powierzchni zgodnie z przepisami odrębnymi, kanalizacji deszczowej wyposażonej 
w osadniki zanieczyszczeń i w zależności od potrzeb separatory substancji 
ropopochodnych, 

b) zabezpieczenia gruntu przed infiltracją do środowiska gruntowo-wodnego, 
w przypadku magazynowania odpadów, 

c) korzystania z zasobów wód, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) w związku z położeniem części terenu objętego planem w Regionie wodnym Górnej 
Wisły oraz zasięgu Aglomeracji Chrzanów i Aglomeracji Trzebinia, obowiązują przepisy 
odrębne z zakresu korzystania wód regionu. 

7. W zakresie rowów i cieków wodnych: 
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1) nakaz zachowania cieku w terenach: 1 KDP, 1 KDL, 5 KDL, 6 KDL, 8 MN1, 8 MN2, 2 ZP, 9 
ZU, 10 ZU, 13 ZU, 1 ZN, 2 ZN i 1 KDZ oraz ochrona jego obudowy biologicznej, z 
dopuszczeniem zastosowania odcinkowych zarurowań i przekryć, korekty 
dotychczasowej trasy, przy konieczności zachowania ciągłości przepływu wód;  

2) dopuszcza się możliwość prac remontowych, konserwacyjnych i regulacyjnych, w tym 
zmianę przebiegu, związanych z utrzymywaniem wód oraz ochroną 
przeciwpowodziową w odniesieniu do cieku naturalnego; 

3) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w terenach zajętych przez istniejące cieki oraz 
rowy; zakaz nie dotyczy infrastruktury technicznej, mostów i połączeń komunikacyjnych 
zapewniających ciągłość w systemie komunikacyjnym obszaru oraz budowli 
hydrotechnicznych niezbędnych dla realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód 
oraz ochroną przeciwpowodziową; 

4) konieczność zachowania ciągłości przepływu wód w rowach, w tym przy skrzyżowaniu 
z infrastrukturą drogową. Rowy otwarte podlegają ochronie, z dopuszczeniem 
możliwości ich przebudowy, w tym korekty trasy, pogłębiania, profilowania skarp i dna, 
zwiększania przepustowości, częściowego zarurowania lub przekrycia na warunkach 
i zgodnie z przepisami odrębnymi. 

8. W zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleby ustala się: 

1) obowiązek ochrony warstwy próchniczej gleby przed degradacją lub zanieczyszczeniem 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) zakaz wprowadzenia zmian w naturalnym ukształtowaniu terenu poprzez 
nadsypywanie, podnoszenie lub obniżanie istniejącego poziomu terenu,  nie 
związanych z pracami ziemnymi dotyczącymi realizacji nowej zabudowy, 
zagospodarowania terenu a także realizacji układu komunikacyjnego, obsługi 
komunikacyjnej oraz realizacji błękitnej infrastruktury, z zastrzeżeniem pkt 3;  

3) w terenach zabudowy oznaczonych symbolami: 1 MN1, 2 MN1, 3 MN1 oraz 3 MNU 
zakaz podnoszenia dotychczasowego poziomu terenu, w tym, w przypadku jego 
zabudowy oraz nakaz posadowienia budynków w nawiązaniu do poziomu terenu 
istniejącego (+ 0,5m względem poziomu terenu od strony ulicy Dworskiej). 

9. W zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi ustala się: obowiązek realizacji 
obiektów i urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne w sposób niepowodujący 
przekroczeń wielkości dopuszczalnych określonych w przepisach odrębnych, w szczególności 
dla miejsc, w których mogą przebywać ludzie.  

10. W zakresie ochrony powietrza ustala się: zasadę zaopatrzenia w ciepło w parciu o źródła 
indywidualne i lokalne systemy grzewcze, przy zastosowaniu technologii i urządzeń 
zapewniających minimalizację emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz w oparciu o 
centralne źródła ciepła.  

11. W zakresie ochrony złóż: obszar objęty planem jest położony w obrębie złoża węgla 
kamiennego „Siersza”.     

§ 8. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr 
kultury współczesnej 

1. Ustala się następujące strefy pośredniej ochrony konserwatorskiej – wskazane na rysunku 
planu: 
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1) strefa pośredniej ochrony konserwatorskiej w rejonie skrzyżowania ulic Marszałka 
Piłsudskiego i Grunwaldzkiej obejmująca dawny Szyb Zbyszek KWK „Siersza” wraz z 
otoczeniem; 

2) strefa pośredniej ochrony konserwatorskiej przy ulicy Lipcowej w rejonie jej skrzyżowania z 
ulicą Tysiąclecia Państwa Polskiego obejmująca zespół obiektów przemysłowych. 

2. Dla stref wymienionych w ust. 1 ustala się:  

1) ochronę i konserwację istniejącej substancji o wartościach historycznych lub 
kulturowych z wyeksponowaniem kubatury; 

2) w przypadku remontu, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektów o 
wartościach historycznych lub kulturowych zachowanie w znacznym stopniu gabarytu, 
bryły, formy dachu i tradycyjnej formy architektonicznej, w szczególności zachowanie 
charakteru wystroju zewnętrznego przez utrzymanie proporcji i osi otworów okiennych 
i drzwiowych oraz charakterystycznych detali architektonicznych, rodzaju materiału 
wykończeniowego i pokrycia;  

3) w przypadku realizacji nowej zabudowy dostosowanie nowej zabudowy gabarytem, 
formą i detalem do cech zabudowy tradycyjnej, a dla zabudowy przemysłowej 
dodatkowo wkomponowanie nowej zabudowy w całą panoramę zabudowy 
przemysłowej zakładu; 

4) zakaz zmian w obiektach naruszających ich historyczne i kulturowe cechy. 

3. Wskazuje się obiekt zabytkowy wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków, oznaczony na 
rysunku planu przy ulicy Lipcowej nr 56, dla którego ustala się:  

1) utrzymanie, zakaz nadbudowy i rozbudowy, ekspozycję oraz rewitalizację obiektu 
zabytkowego; 

2) prowadzenie robót budowlanych, tj.: remontu, przebudowy, zmiany sposobu 
użytkowania budynku lub jego części z zachowaniem gabarytu, bryły i tradycyjnej formy 
architektonicznej, w szczególności z zachowaniem charakteru wystroju zewnętrznego 
przez utrzymanie proporcji i osi otworów okiennych i drzwiowych oraz 
charakterystycznych detali architektonicznych w elewacji budynku (w tym: 
pseudoryzalitu, szerokich obramień okiennych i gzymsów), docelowa wymiana stolarki 
okiennej na wzorowaną na pierwotnej oraz pokrycia blaszanego na ceramiczne;  

3) wykorzystanie obiektu zabytkowego w dostosowaniu do aktualnych potrzeb, w sposób 
nie kolidujący z jego charakterem i nie stanowiący zagrożenia dla substancji kulturowej; 

4) zakaz wprowadzania funkcji uciążliwych, prowadzących do obniżenia wartości 
historycznych, architektonicznych i estetycznych obiektu.   

4. W obszarze opracowania występuje stanowisko archeologiczne – wskazane na rysunku 
planu. Zagospodarowanie i zabudowa obszaru objętego ww. stanowiskiem 
archeologicznym zgodnie z przepisami odrębnymi.  

§ 9.  

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu. 
Zasady kształtowania krajobrazu.   

1. Budynki, ich forma i gabaryty oraz usytuowanie na działce wraz z innymi elementami 
zagospodarowania terenu muszą uwzględniać ukształtowanie i położenie terenu, jego 
ekspozycję oraz zastane sąsiedztwo. 
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2. W celu osiągnięcia pożądanych efektów funkcjonalno-przestrzennych oraz dla zapewnienia 
ładu przestrzennego w odniesieniu do wszystkich robót budowlanych ustala się: 

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN1, MN2): 

a) dla budynków mieszkalnych, usługowych, gospodarczych i garaży: 

- maksymalna wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych: 11 m,  
- maksymalna wysokość budynków gospodarczych, garaży: 6 m,  
- maksymalna wysokość budynków usługowych: 9 m,  
- dachy spadziste dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu głównych 

połaci  od 30º do 52º, z kalenicą położoną na osi budynku, dla garaży dobudowanych do 
budynku mieszkalnego dopuszcza się dachy płaskie lub realizację dachu w formie tarasu, 

b) wysokość pozostałych obiektów budowlanych nie większa niż 12m; 

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW):  

a) dla budynków mieszkalnych, usługowych, gospodarczych i garaży: 

- maksymalna wysokość budynków mieszkalnych: 15 m, w terenie 1 MW, 
- maksymalna wysokość budynków mieszkalnych, w tym budynków jednorodzinnych 12 m, 
w terenach: 2 MW, 3  MW, 4 MW, 5 MW, 
- maksymalna wysokość budynków usługowych: 12 m, w terenie 1 MW,  
- maksymalna wysokość budynków gospodarczych, garaży: 7 m,  
- dachy spadziste dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu połaci od 15º 
do 45º, z kalenicą położoną na osi budynku, lub dachy płaskie, 

b) wysokość pozostałych obiektów budowlanych nie większa niż 12 m;  

3) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MNU):   

a) dla budynków mieszkalnych, usługowych, mieszkalno – usługowych oraz drobnej 
wytwórczości:  

- dachy spadziste w terenach: 1 MNU, 3 MNU, 4 MNU, 8 MNU, 9 MNU, 10 MNU,  
- dachy płaskie lub spadziste w terenach: 2 MNU, 5 MNU, 6 MNU, 7 MNU,  
- maksymalna wysokość budynków: 11 m w terenach: 1 MNU, 3 MNU, 9 MNU, 10 MNU,  
- maksymalna wysokość budynków: 12 m w terenach: 2 MNU, 4 MNU, 5 MNU, 6MNU, 
7MNU, 8 MNU,  
- dachy spadziste dwuspadowe lub wielospadowe, z kalenicą położoną na osi budynku, 

o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci  od 30º do 52º w terenach: 1 MNU, 3 
MNU, 9 MNU, 10 MNU oraz o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci od 15º do 
45º w terenach: 2 MNU, 4 MNU, 5 MNU, 6 MNU, 7 MNU, 8 MNU,   

b) dla budynków gospodarczych, obiektów pomocniczych i garaży:  

- dachy spadziste w terenach: 1 MNU, 3 MNU, 4 MNU, 8 MNU, 9 MNU, 10 MNU,  
- dachy płaskie lub spadziste w terenach: 2 MNU, 5 MNU, 6 MNU, 7 MNU,  
- maksymalna wysokość budynków: 6 m,  
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- dachy spadziste dwuspadowe lub wielospadowe, z kalenicą położoną na osi budynku, 
o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci  od 30º do 52º w terenach: 1 MNU, 3 
MNU, 9 MNU, 10 MNU oraz o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych od  od 15º 
do 45º w terenach: 2 MNU, 4 MNU, 5 MNU, 6 MNU, 7 MNU, 8 MNU, dla garaży 
dobudowanych do budynku mieszkalnego dopuszczenie dachów płaskich lub realizacji 
dachu w formie tarasów, 

c) wysokość pozostałych obiektów budowlanych nie większa niż 12 m; 

4) w terenach zabudowy usługowej (U): 

a) dla budynków za wyjątkiem budynków mieszkalnych i garaży: 

- maksymalna wysokość budynków: 12 m, w terenach: 1 U, 2 U,  
- maksymalna wysokość budynków: 16 m, w terenach: 3 U, 4 U, 5 U, 6 U, 7 U, 
- dachy spadziste dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu głównych 

połaci od 15º do 45º, z kalenicą położoną na osi budynku, lub dachy płaskie, 
- maksymalną wysokość urządzeń technicznych na dachach budynków do 3 m, 

b) dla budynków mieszkalnych w terenie 1 U:   

- maksymalna wysokość budynków: 12 m,  
- dachy spadziste dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia głównych 

połaci od 15º do 45º, z kalenicą położoną na osi budynku, 

c) dla garaży: 

- maksymalna wysokość budynków: 7 m, 
- dachy spadziste dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu głównych 

połaci od 15º do 45º, z kalenicą położoną na osi budynku lub dachy płaskie, 
- maksymalna wysokość urządzeń technicznych na dachach budynków do 3 m,  

d) wysokość pozostałych obiektów budowlanych: 

- nie większa niż 12 m w terenach: 1 U i 2 U, 
- nie większa niż 16 m w terenach: 3 U, 4 U, 5 U, 6 U, 7 U;  

5) w terenie zabudowy usług publicznych (UP):  

a) dla budynków: 

- maksymalna wysokość budynków: 16 m, 

- dachy spadziste dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu głównych 

połaci od 15º do 30º lub dachy płaskie,  

- maksymalna wysokość urządzeń technicznych na dachach budynków do 3 m,  

b) wysokość pozostałych obiektów budowlanych nie większa niż 10 m;  

6) w terenie zabudowy usług oświaty i wychowania (UO):   

a) dla budynków za wyjątkiem garaży:  

- maksymalna wysokość budynków: 16 m,   

- dachy spadziste dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu głównych połaci 

od 15º do 45º, z kalenicą położoną na osi budynku,  

b) dla garaży: 
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- maksymalna wysokość budynków: 7 m, 

- dachy spadziste dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu głównych połaci 
od 15º do 45º, z kalenicą położoną na osi budynku lub dachy płaskie, 

c) wysokość pozostałych obiektów budowlanych: nie większa niż 16 m;  

7) w terenach zabudowy produkcyjno – usługowej (PU):  

a) dla budynków za wyjątkiem garaży:  

- maksymalna wysokość budynków: 20 m, w terenach: 1 PU, 3 PU, 4 PU, 5 PU, 6 PU, 7 PU, 8 
PU, 

- maksymalna wysokość budynków: 50 m, w terenie 2 PU,   
- dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu głównych połaci od 15º 

do 30º lub dachy płaskie, 
- na dachach dopuszcza się  możliwość realizacji stanowisk postojowych,  
- maksymalną wysokość urządzeń technicznych na dachach budynków  3 m (nie dotyczy 

terenu 2PU), 

b) dla garaży: 

- maksymalną wysokość budynków:  7 m, 
  - dachy budynków dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu głównych 

połaci od 15º do 30º lub dachy płaskie, 

- na dachach dopuszcza się możliwość realizacji stanowisk postojowych,  

c) wysokość pozostałych obiektów budowlanych:  

 - nie większą niż 20 m, w terenach: 1 PU, 3 PU, 4 PU, 5 PU, 6 PU, 7 PU, 8 PU,  
- nie większą niż 50 m w terenie 2 PU;    

8) w terenie parkingów (1 KP) oraz w terenie kolei (1 KK):   

a) dla budynków:  

- maksymalna wysokość budynków: 7 m, 
- dachy spadziste dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu głównych 

połaci od 15º do 45º, z kalenicą położoną na osi budynku lub dachy płaskie, 

b) wysokość pozostałych obiektów budowlanych nie większa niż 7 m;  

9) w terenach infrastruktury technicznej – elektroenergetycznej (IE): 

a) dla budynków: 

- maksymalna wysokość budynków: 7 m, 
- dachy spadziste dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu głównych 

połaci od 15º do 45º, z kalenicą położoną na osi budynku lub dachy płaskie,   

b) wysokość pozostałych obiektów budowlanych nie większa niż 7 m; 

10) w terenach infrastruktury technicznej – gazowej (IG): 

a) dla budynków: 

- maksymalna wysokość budynków: 7 m,  
- dachy spadziste dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu głównych połaci 

od 15º do 45º, z kalenicą położoną na osi budynku lub dachy płaskie,   
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b) wysokość pozostałych obiektów budowlanych nie większa niż 7 m; 

11) w terenach infrastruktury technicznej – wodociągowej (IW): 

a) dla budynków:  

- maksymalną wysokość budynków: 7 m, 
- dachy spadziste dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu głównych połaci 

od 15º do 45º, z kalenicą położoną na osi budynku lub dachy płaskie,   
b) wysokość pozostałych obiektów budowlanych nie większa niż 7 m;   

12) w terenach zieleni urządzonej (4ZU, 6ZU) oraz w terenach sportu i rekreacji (US): 

a) dla budynków i wiat rekreacyjnych:  

- maksymalna wysokość budynków i wiat rekreacyjnych w terenach: 4 ZU, 6 ZU oraz wiat 
rekreacyjnych w terenach: 1 US i 2 US: 7 m,  

- dachy spadziste, dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym nachyleniu głównych połaci 
od 30º do 52º, z kalenicą położoną na osi obiektu lub dachy płaskie, 

b) wysokość pozostałych obiektów budowlanych nie większa niż 5,0 m.  

3. W zakresie kształtowania dachów:  

1) możliwość doświetlenia dachów spadzistych lukarnami lub oknami połaciowymi; 
2) możliwość doświetlenia dachów płaskich oknami połaciowymi lub świetlikami 

dachowymi;  
3) nakaz by dachy spadziste, dwuspadowe lub wielospadowe, w budynkach w całym 

obszarze planu, posiadały nadwieszone okapy; 
4) nakaz pokrycia dachów spadzistych, w budynkach o których mowa w pkt. 3, dachówką 

lub innym materiałem o fakturze dachówek;   
5) na dachach płaskich możliwość realizacji powierzchni biologicznie czynnych.   

4. Dla terenów MN, MNU, MU i ZU ustala się maksymalną wysokość urządzeń technicznych 
na dachach budynków do 3 m. 

5. Ustala się wysokość oraz geometrię dachu wiat i altan jak dla budynków gospodarczych, a w 
przypadku braku ich dopuszczenia jak dla obiektów pomocniczych dla poszczególnych 
terenów.   

6. Dla sytuowania budynków na działkach budowlanych ustala się: 

1) dla nowych i rozbudowywanych budynków realizowanych zgodnie z przeznaczeniem 
podstawowym i uzupełniającym zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy 
wyznaczonych na rysunku planu, z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 6 pkt. 3; 

2) w miejscach, gdzie linie zabudowy nie zostały wskazane na rysunku planu, obowiązuje 
zachowanie przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie i innych przepisów odrębnych; 

3) dopuszcza się usytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy działki budowlanej dla 
wszystkich terenów gdzie wskazana została możliwość lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie bliźniaczej oraz dla terenów 18 MN1 i 3 
MW dla zabudowy szeregowej oraz dopuszcza się w usytuowanie budynku na działce 
budowlanej w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy dla 
terenów: 1 MN1, 6 MN1, 7 MN1, 8 MN1, 10 MN1, 11 MN1, 12 MN1, 14 MN1, 17 
MN1, 19 MN1, 20 MN1, 5 MN2, 8 MN2 na długości nie przekraczającej 20 m wzdłuż 
wspólnej granicy, w tym przy sytuowaniu garaży i budynków gospodarczych w celu 
uzyskania optymalnych rozwiązań użytkowych i ograniczenia przekształcenia 
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powierzchni terenu biologicznie czynnego. Dopuszczenie dotyczy również sytuacji 
uwarunkowanych geometrią działki, usytuowaniem istniejącej zabudowy lub 
niekorzystnym ukształtowaniem terenu. 

7. Dla zabudowy istniejącej w dniu wejścia w życie planu ustala się zachowanie zabudowy o 
parametrach przekraczających wartości ustalone w planie dla poszczególnych terenów, z 
możliwością podejmowania robót budowlanych na tych obiektach, ale wyłącznie takich, 
które nie powodują powiększenia przekroczonego parametru, z poniższymi 
dopuszczeniami: 

1) nadbudowy, przebudowy lub odbudowy istniejących na działce budynków bez 
zmniejszenia powierzchni zastanego terenu biologicznie czynnego dla zabudowy, 
której teren biologicznie czynny działki budowlanej lub terenu jest mniejszy niż 
ustalony w planie minimalny wskaźnik, przy zachowaniu pozostałych warunków 
wynikających z planu;  

2) nadbudowy, przebudowy lub odbudowy budynków na działce z przekroczonym  
wskaźnikiem powierzchni zabudowy terenu lub działki budowlanej bez podwyższenia 
dotychczasowego wskaźnika powierzchni zabudowy, przy zachowaniu pozostałych 
warunków wynikających z planu; 

3) utrzymania dotychczasowego kąta nachylenia dachu tego budynku oraz utrzymania 
jego istniejącej wysokości, bez jej zwiększania, przy zachowaniu pozostałych warunków 
wynikających z planu; 

4) remontu, przebudowy, nadbudowy oraz rozbudowy dla budynków wykraczających 
poza nieprzekraczalną linię zabudowy pod warunkiem nie zmniejszania 
dotychczasowej odległości budynku od drogi, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych 
oraz pozostałych warunków wynikających z planu; 

5) remontu oraz przebudowy istniejących obiektów budowlanych (lub ich części) 
położnych w liniach rozgraniczających dróg, przy zachowaniu pozostałych warunków 
wynikających z planu; 

6) zachowania zabudowy o funkcji innej niż wyznaczona w planie dla poszczególnych 
terenów do czasu zagospodarowania jej zgodnie z planem, z możliwością 
podejmowania robót budowlanych na tych obiektach z zachowaniem pozostałych 
warunków wynikających z planu.  

8. W przypadku rozbudowy i przebudowy budynku bez zmiany dachu na istniejącym budynku 
dopuszcza się zastosowanie innej geometrii dachu nad nową częścią budynku, jeżeli ze 
względów technicznych nie jest możliwe lub zasadne zastosowanie geometrii dachu 
ustalonej w planie.  

9. W przypadku przebudowy oraz rozbudowy części dachu dopuszcza się odstępstwo od 
parametru kąta nachylenia połaci dachu, przy zachowaniu jako nadrzędny standard 
wysokości budynku i symetrycznego układu połaci dachowych.  

10. W zakresie kolorystyki zabudowy ustala się: 

1) nakaz, aby dachy spadziste posiadały kolory ciemniejsze niż ściany np. ceglasty, brąz, 
szary, grafit;  

2) zakaz stosowania pokryć dachowych i ścian w kolorach jaskrawych (np. intensywnie 
żółtych, zielonych, fioletowych, niebieskich); 
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3) zakaz stosowania do wykończenia elewacji budynków sidingu oraz blachy, w tym falistej 
i trapezowej, przy dopuszczeniu elewacji wykonanych z systemowych okładzin; 
elewacyjnych, paneli i kasetonów elewacyjnych na terenach U, UO, UP, 4 PU, 6 PU, 
zakaz nie dotyczy terenów 1 PU, 2 PU, 3 PU, 5 PU, 7 PU, 8 PU;  

4) nakaz stosowania kolorystyki elewacji w barwach jasnych, stonowanych, neutralnych; 
5) nakaz stosowania jednolitych materiałów wykończeniowych i jednolitej kolorystyki na 

budynkach w ramach działki budowlanej, z wyłączeniem terenów o symbolach 1 PU, 2 
PU, 3 PU, 5 PU, 7 PU, 8 PU. 

11. Pozostałe wskaźniki zagospodarowania terenu dla poszczególnych terenów wydzielonych 
liniami rozgraniczającymi, określono w przepisach szczegółowych w Rozdziale 3. 

§ 10.  
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.  

 

1. Wyznacza się obszar przestrzeni publicznej obejmujący tereny: 3 ZU, 4 ZU,  5 ZU, 6 ZU, 12 
ZU, 3 KP, 3 KDP oraz 7 KDW  wskazane na rysunku planu, dla którego ustala się:   

1) nakaz ochrony wartości przyrodniczych terenu, w szczególności znajdujących się w 
obszarze przyrodniczo cennym wskazanym na rysunku planu, w terenach 3 ZU i  12 
ZU, we wszystkich działaniach dotyczących tego obszaru;   

2) nakaz zachowania obszaru jako ogólnodostępnego; 
3) nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu i zabudowie terenów potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami, w tym z dysfunkcją wzroku, poprzez wyeliminowanie 
barier architektonicznych;  

4) zakaz wprowadzania jakiejkolwiek zabudowy, w tym instalowania infrastruktury 
rekreacyjnej we wskazanym na rysunku planu obszarze przyrodniczo cennym, który 
tworzą m.in. płaty zbiorowisk kserotermicznych i miejsca występowania rzadkich 
gatunków roślin objętych ochroną ścisłą i częściową;  

5) zakaz likwidowania oczek wodnych w zachodniej części terenu 3 ZU; 
6) w strefie o skomplikowanych warunkach gruntowych wyznaczonej na rysunku planu 

zakaz głębokiego posadowienia wszelkich obiektów na wierzchowinie i skarpach 
zwałowiska zewnętrznego z uwagi na konieczność zachowania izolacji przed 
infiltracją wód opadowych w głąb zwału;  

7) zakaz realizacji obiektów tymczasowych za wyjątkiem tymczasowych obiektów 
koncertowych wystawowych oraz obiektów dopuszczonych w terenach 4 ZU i 6 ZU 
zgodnie z ustaleniami §27;  

8) nakaz zastosowania kompozycji i właściwego doboru gatunkowego roślin, przy 
realizacji i utrzymaniu zieleni urządzonej, a dla zwałowiska wewnętrznego pokrycie 
skarp i wierzchowiny w celu ograniczenia erozji wodnej i wietrznej; 

9) możliwość wprowadzenia nowych elementów zagospodarowania terenu 
związanych z uruchomieniem sztolni łączącej obszar przestrzeni publicznej z 
terenem przy zbiorniku wodnym „Balaton”, przy zachowaniu pozostałych ustaleń 
planu.   

2. Pozostałe zasady zabudowy i zagospodarowania zgodnie z przepisami dla terenów, które 
tworzą obszar przestrzeni publicznych, o których mowa w ust.1.   

3. Jako tereny przestrzeni publicznej w rozumieniu §3 pkt. 27 ustaleń planu, wskazuje się: 
tereny publicznych dróg klasy głównej, zbiorczej, lokalnej i dojazdowej (1 KDG, 1 KDZ, od 1 
KDL do 7 KDL, od 1 KDD do 28 KDD), ciągów pieszych (1 KDP, 2 KDP) oraz teren 1 ZP z 
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wyłączeniem działek zabudowanych budynkami, tereny zieleni urządzonej 7 ZU, 8 ZU, 9 ZU, 
10 ZU oraz tereny sportu i rekreacji 1 US i 2 US, tereny usług publicznych 1 UP i 2 UP oraz 
ogólnodostępne przestrzenie w terenach zabudowy usługowej od 1 U do 7 U oraz w terenie 
zabudowy usług oświaty 1 UO, dla których ustala się: 

1) nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu i zabudowie terenów potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami, w tym dysfunkcją wzroku, poprzez wyeliminowanie barier 
architektonicznych;  

2) nakaz tworzenia powiązań pieszych i rowerowych łączących tereny przestrzeni 
publicznych wzdłuż dróg oraz łączących drogą 1 KDG z drogą 2 KDL na kierunku 
wschód – zachód przez tereny zieleni naturalnej i urządzonej; 

3) dla terenów zabudowy usługowej od 1 U do 7 U, terenów usług publicznych 1 UP i 2 
UP oraz terenu zabudowy usług oświaty 1 UO nakaz akcentowania wejść do 
budynków i wjazdów na działki zielenią ozdobną.  

4. Pozostałe zasady zabudowy i zagospodarowania zgodnie z przepisami dla terenów, które 
stanowią przestrzenie publiczne, o których mowa w ust. 3.  

§ 11.  

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 

1. Na obszarze objętym planem nie określa się obszarów wymagających przeprowadzenia 
scaleń i podziałów nieruchomości w rozumieniu art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; dopuszcza się możliwość scalania i podziału 
nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi w oparciu o zasady zawarte w ust. 2, 3 i 4. 

2. Ustala się następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału:  

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN1, MN2) dla zabudowy 
wolnostojącej:  
a) minimalna powierzchnia działki wynosi: 600 m2,  
b) minimalna szerokość frontu działki wynosi: 18 m;  

2) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN1, MN2) dla zabudowy bliźniaczej: 
a) minimalna powierzchnia działki wynosi: 400 m2, 
b) minimalna szerokość frontu działki wynosi: 12 m;  

3) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN1), zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej (MW) dla zabudowy szeregowej: 
a) minimalna powierzchnia działki wynosi: 300 m2, 
b) minimalna szerokość frontu działki wynosi: 6 m;  

4) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW): 
a) minimalna powierzchnia działki wynosi: 800 m2, 
b) minimalna szerokość frontu działki wynosi: 20 m;  

5) w terenach  zabudowy usługowej (U, UP): 
a) minimalna powierzchnia działki wynosi: 1000 m2, 
b) minimalna szerokość frontu działki wynosi: 18 m; 

6) w terenach zabudowy produkcyjno – usługowej (PU): 
a) minimalna powierzchnia działki wynosi: 1500 m2, 
b) minimalna szerokość frontu działki wynosi: 25 m; 

7) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MNU) dla zabudowy wolnostojącej: 
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a) minimalna powierzchnia działki wynosi: 600 m2, 
b) minimalna szerokość frontu działki wynosi: 18 m; 

8) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MNU) dla zabudowy bliźniaczej: 
a) minimalna powierzchnia działki wynosi: 400 m2 
b) minimalna szerokość frontu wynosi: 12 m; 

9) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MNU) dla zabudowy szeregowej: 
a) minimalna powierzchnia działki wynosi: 300 m2 
b) minimalna szerokość frontu działki wynosi: 6 m;  

10) w pozostałych terenach:  
a) minimalna powierzchnia działki wynosi:  200 m2  
b) minimalna szerokość frontu działki wynosi: 15 m. 

3.  Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zawarty w przedziale pomiędzy 
90° + 15°. 

4. Ustala się następujące minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych: 

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej (MN1, MN2): 600 m2; 
2) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej (MN1, MN2): 400 m2; 
3) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej (MN1): 300 m2; 
4) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW): 800 m2; 
5) w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW): 300 m2, w przypadku realizacji 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej; 
6) w terenach  zabudowy usługowej (U, UP): 1000 m2; 
7) w terenach zabudowy produkcyjno – usługowej (PU): 1500 m2; 
8) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług (MNU): 600 m2 w przypadku realizacji 

zabudowy wolnostojącej, 400 m2 w przypadku realizacji zabudowy bliźniaczej, 300 m2 w 
przypadku realizacji zabudowy szeregowej;  

9) dla pozostałych terenów nie ustala się parametrów nowo wydzielanych działek budowla- 
nych. 

4. Dopuszcza się możliwość obniżenia o 20% ustalonych powyżej w ust. 4 parametrów nowo 
wydzielanych działek budowlanych w sytuacjach, gdy wielkość dzielonej działki uniemożliwia 
utrzymanie ustalonych parametrów. 

§ 12.  

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

Nie ustala się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów.  

§ 13.  

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

1. Powiązanie obszaru opracowania z układem zewnętrznym oraz bezpośrednią obsługę 
terenów istniejącego i planowanego zainwestowania przy nich położonych, zapewniają: 

1) droga publiczna – droga główna (1 KDG), fragment ulicy Marszałka Piłsudskiego, 
zapewniająca powiązanie z układem zewnętrznym oraz obsługę terenów przyległych poprzez 
istniejące zjazdy indywidualne oraz zjazdy publiczne; 

2) droga publiczna – droga zbiorcza (1 KDZ), fragment ulicy Grunwaldzkiej, zapewniająca 
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powiązanie z układem zewnętrznym oraz obsługę terenów przyległych poprzez istniejące 
zjazdy indywidualne oraz zjazdy publiczne;  

3) droga publiczna – droga lokalna (2 KDL), fragment ulicy Lipcowej, zapewniająca powiązanie z 
układem zewnętrznym oraz obsługę terenów przyległych;  

4) droga publiczna – droga lokalna (5 KDL), fragment ulicy Spokojnej, zapewniająca powiązanie z 
układem zewnętrznym oraz obsługę terenów przyległych;  

5) drogi publiczne – pozostałe drogi lokalne (1 KDL, 3 KDL, 4 KDL, 6 KDL), istniejące lub 
projektowane ulice, zapewniające powiązanie z układem zewnętrznym oraz obsługę terenów 
przyległych;   

6) drogi publiczne – pozostałe drogi dojazdowe, istniejące i projektowane ulice, zapewniające 
obsługę terenów przyległych;  

7) drogi wewnętrzne – obejmujące istniejące i projektowane drogi obsługujące przyległe tereny 
zabudowy mieszkaniowej;   

8) dojazdy niewydzielone, w zależności od indywidualnych potrzeb, prowadzone od istniejących 
i projektowanych dróg w obszarze planu. 

2. Układ dróg, o którym mowa w ust.1 wzbogacony układem dojazdów niewydzielonych 
stanowił będzie drogi pożarowe (przy ich dookreślaniu w projektach budowlanych i uzgadnianiu 
w trybie przewidzianym przepisami odrębnymi). 

3. Przy trasowaniu dojazdów niewydzielonych: 

1) dopuszcza się wykorzystanie istniejących dróg i dojazdów (w tym gruntowych); 

2) szerokość pasów terenu przeznaczonych dla ruchu pojazdów i pieszych należy dostosować do 
potrzeb  jednak nie mogą być one mniejsze niż to wynika z warunków określonych w przepisach 
odrębnych  (w tym techniczno – budowlanych). 

4. Ustala się następującą minimalną liczbę stanowisk postojowych do parkowania samochodów 
osobowych, w tym stanowiska postojowe przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych 
w kartę parkingową i sposób ich realizacji: 

1) dla zabudowy jednorodzinnej - w obrębie działki budowlanej o wyłącznej funkcji mieszkaniowej 
jednorodzinnej - minimum 2 stanowiska postojowe na 1 lokal mieszkalny;  

2) dla zabudowy wielorodzinnej – w obrębie działki budowlanej o wyłącznej funkcji 
mieszkaniowej wielorodzinnej - minimum 1 stanowisko postojowe na 1 lokal mieszkalny, z 
zastrzeżeniem o którym mowa w pkt.9 dla terenu 1 MW;  

3) dla zabudowy mieszkaniowej i usług - w obrębie działki budowlanej o funkcji mieszkaniowo - 
usługowej - minimum 2 stanowiska postojowe na 1 lokal mieszkalny oraz dodatkową ilość 
stanowisk postojowych w związku z prowadzeniem działalności usługowej, przyjmując 
proporcjonalnie minimum 4 stanowiska postojowe na 100 m2 usługowej powierzchni użytkowej 
z wyłączeniem powierzchni pomocniczej (np. magazynowej, socjalnej, technicznej), lecz nie 
mniej niż 1 stanowisko postojowe; 

4) dla zabudowy usługowej w terenach U, UP, PU i 1 ZP w ramach działki budowlanej – minimum 
4 stanowiska postojowe na 100 m2 usługowej powierzchni użytkowej z wyłączeniem 
powierzchni pomocniczej (np. magazynowej, socjalnej, technicznej), lecz nie mniej niż 1 
stanowisko postojowe, z zastrzeżeniem o którym mowa w pkt. 7 dla terenów PU; 

5) dla zabudowy i zagospodarowania w terenach US – minimum 1 stanowisko postojowe dla 
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terenu 1 US oraz minimum 2 stanowiska postojowe dla terenu 2 US; 

6) dla zabudowy i zagospodarowania w terenach 4 ZU, 6 ZU – minimum  2 stanowiska postojowe 
dla terenu 4 ZU oraz minimum 30 stanowisk postojowych dla terenu 6 ZU; 

7) dodatkowo dla zabudowy produkcyjnej w PU w ramach działki budowlanej – minimum 
2 stanowiska postojowe na 10 zatrudnionych, na najliczniejszą zmianę, lecz nie mniej niż jedno 
stanowisko postojowe, z zastrzeżeniem o którym mowa w pkt. 8;  

8) w terenie  2 KP 95% stanowisk postojowych może zostać wykorzystane dla potrzeb obsługi 
terenów: 2 PU, 7 PU; 

9) w terenie 1 KP stanowiska postojowe mogą zostać wykorzystane w całości dla potrzeb obsługi 
terenu 1 MW;   

10) możliwość realizacji stanowiska postojowego dla terenu 1 US w terenie 2 US; 

11) stanowiska postojowe należy realizować w formie parkingów i garaży;    

12) w terenach U, UP, 2 US, PU, MW, 6 ZU oraz 3 KP w ramach działki budowlanej ustala się 
obowiązek zabezpieczenia stanowisk postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów 
zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości 1 miejsce na każde rozpoczęte 20 stanowisk 
postojowych, lecz nie mniej niż jedno. Miejsca te należy realizować najbliżej wejścia/wyjścia do 
budynku. 

5. Realizacja ustaleń planu w zakresie zagospodarowania, użytkowania i utrzymania terenów 
komunikacji kołowej, transportu publicznego, parkingów i komunikacji pieszej wymaga 
uwzględnienia potrzeb osób z niepełnosprawnościami – zgodnie z przepisami odrębnymi. 
W ramach projektów realizacyjnych (a także w późniejszej modernizacji i eksploatacji) należy 
odpowiednio przewidzieć infrastrukturę, urządzenia i rozwiązania - zapewniające warunki dla 
poruszania się osób z niepełnosprawnościami (w tym z dysfunkcją wzroku) – w terenach 
komunikacji kołowej, pieszej i rowerowej, w terenach urządzeń komunikacyjnych, 
ogólnodostępnych parkingach, przystankach zbiorowego transportu publicznego. 

§ 14.  

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

1. Ustala się generalne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej 
obowiązujące w obszarze planu: 

1) należy zachować zasady uzbrojenia terenu obowiązujące w zakresie ideowego układu sieci 
infrastruktury technicznej określone na rysunku infrastruktury technicznej, uściślenie lokalizacji 
obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz innych parametrów projektowanych 
sieci następować będzie na etapie projektu budowlanego; 

2) utrzymuje się przebiegi i lokalizację istniejących sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury 
technicznej, w tym obsługujących obszar nie objęty planem, zapewniając możliwość ich 
rozbudowy i modernizacji, w razie przebudowy sieci dopuszcza się możliwość likwidacji 
zbędnych odcinków sieci; 

3) w obszarze objętym planem dopuszcza się realizację oraz przebudowę sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej nie wskazanych na rysunku nr 2 w sposób nie kolidujący z innymi 
ustaleniami planu, zachowując warunki przepisów odrębnych; 

4) należy prowadzić sieci infrastruktury technicznej oraz urządzenia z nią związane w pasach 
drogowych lub w obrębie linii rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg zgodnie 
z przepisami odrębnymi oraz w przypadkach lokalizowania na innych terenach, w sposób 
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nie kolidujący i podporządkowany określonej w planie funkcji terenu; 
5) w przypadku kolizji istniejących sieci i urządzeń z planowanymi nowymi obiektami, dopuszcza 

się ich przebudowę zgodnie z przepisami odrębnymi; 
6) wzdłuż istniejących, budowanych, rozbudowywanych i przebudowywanych sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej obowiązują strefy wynikające z przepisów odrębnych z 
ograniczeniami dla zabudowy i zagospodarowania terenów bezpośrednio przylegających; 

7) w wszystkich terenach  w obszarze planu, za wyjątkiem terenów: 1 ZU, 2 ZU, 3 ZU, 5 ZU, 7 ZU, 8 
ZU, 9 ZU, 10 ZU, 11 ZU, 12 ZU, 13 ZU, 1 ZN, 2 ZN dopuszcza się na dachach budynków lub na 
terenie instalowanie urządzeń OZE, w tym kolektorów słonecznych i urządzeń fotowoltaicznych, 
o mocy do 100kW, przy zachowaniu pozostałych wymogów ustalonych planem oraz 
wynikających z przepisów odrębnych.  

 

2. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wodę ustala się 
zasady: 

1) utrzymania dotychczasowych przebiegów rurociągów przesyłowych i rozdzielczych; 
2) utrzymania dotychczasowego zaopatrzenia w wodę istniejącej zabudowy, zlokalizowanej na 

obszarze planu, z sieci wodociągu komunalnego; 
3) realizacji sieci wodociągowej rozdzielczej – dla projektowanego zainwestowania w oparciu 

o istniejącą sieć rozdzielczą, ze wskazaniem na konieczność wprowadzenia pierścieniowych 
układów sieci, celem zwiększenia niezawodności obsługi. 

3. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzenia ścieków ustala się 
zasady: 

1) utrzymania istniejącego układu sieci i urządzeń kanalizacji – przynależnych do kanalizacji 
miejskiej zlewni grupowej oczyszczalni ścieków „Chrzanów – Trzebinia” oraz oczyszczalni 
ścieków „Trzebinia – Siersza”; 

2) realizacji dla nowego zagospodarowania systemu kanalizacji sanitarnej, przewidującej 
sprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejącego systemu, a następnie na oczyszczalnię 
w Chrzanowie; 

3) odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej, indywidualnych oczyszczalni ścieków lub do 
szczelnych zbiorników bezodpływowych, stosownie do przepisów odrębnych.   

4. Ustala się następujące zasady w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych oraz 
odwodnienia gruntów: 

1) ustala się zasadę odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz odwodnienia gruntów do 
wód powierzchniowych, w tym do wód stanowiących rowy otwarte; 

2) dopuszcza się możliwość odprowadzenia wód opadowych i roztopowych oraz wód 
drenażowych pochodzących z odwodnienia gruntu do istniejącej i projektowanej kanalizacji 
deszczowej; 

3) dopuszcza się możliwość odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych 
z zastosowaniem urządzeń do retencjonowania i regulacji odpływu wód opadowych ze zlewni 
(np. regulatory odpływu, zbiorniki przetrzymujące, retencyjne) dopuszcza się również 
możliwość odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do ziemi. 

5. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w gaz : 

1) ustala się rozbudowę sieci gazociągów rozdzielczych średniego ciśnienia w obszarze planu. 
Zasilanie w gaz nastąpi z sieci średnioprężnej, zasilanej ze stacji redukcyjno-pomiarowej I 
stopnia Górka Miasto zlokalizowanej w obszarze planu oraz w zakresie terenów produkcyjno – 
usługowych (PU) ze stacji redukcyjno-pomiarowej Górka Cement zlokalizowanej w obszarze 
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planu;  

6. W zakresie systemu ciepłownictwa ustala się zasadę, że: 

1) zaopatrzenie w ciepło planowanych obiektów kubaturowych nastąpi w oparciu o indywidualne 
źródła ciepła; 

2) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło planowanych obiektów kubaturowych w oparciu o 
centralne źródła ciepła;  

3) ze względu na ochronę powietrza atmosferycznego należy w indywidualnych źródłach ciepła 
wykorzystywać paliwa ekologicznie czyste. 

7. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu elektroenergetyki, ustala się zasadę: 

1) utrzymania istniejącego systemu zaopatrzenia w energię, w tym przebiegu linii napowietrznych 
niskiego napięcia, oraz wprowadza się zasadę sukcesywnej przebudowy istniejących linii 
napowietrznych na kablowe oraz budowę nowych linii jako kablowe; 

2) budowę nowych stacji transformatorowych jako wnętrzowych oraz wprowadza się zasadę 
sukcesywnej przebudowy istniejących stacji transformatorowych na wnętrzowe;  

2) konieczności budowy nowych stacji transformatorowych dla zapewnienia wystarczającej ilości 
energii dla nowych inwestycji oraz budowy nowych sieci i stacji SN/nn. Lokalizacja i ilość 
dodatkowych linii i stacji SN/nn wynikać będzie z bilansu potrzeb na dostawę mocy i energii 
elektrycznej przez odbiorców. Zasilanie nowych odbiorców wymagać będzie budowy nowych 
linii niskiego napięcia; 

8. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu telekomunikacji ustala się zasady: 

1) utrzymania istniejących sieci i urządzeń łączności; 
2) zaspokojenia potrzeb w zakresie telekomunikacji w oparciu o istniejącą infrastrukturę 

teletechniczną. Podłączenie nowych odbiorców wymagać będzie rozbudowy urządzeń 
infrastruktury i sieci teletechnicznej. Wyznaczenie lokalizacji sieci teletechnicznej następować 
będzie na etapie decyzji administracyjnych wydawanych dla poszczególnych sieci.  

 
9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przed pożarem ustala się konieczność uwzględnienia 

wymagań obowiązujących przepisów odrębnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 
dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. 

 
Rozdział 3. 

Przepisy szczegółowe 

§ 15.  

1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku 
planu symbolami od 1 MN1 do 20 MN1, dla których ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których 
mowa w § 5 ust. 1: zabudowa jednorodzinna;  

2) przeznaczenie uzupełniające wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których 
mowa w § 5 ust. 1:    

a) ciągi piesze,  
b) ścieżki rowerowe,  
c) dojazdy niewydzielone,  
d) wiaty, altany,  
e) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
f) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej dla linii przesyłowych dla 
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terenów: 1 MN1, 2 MN1, 8 MN1,  
g) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury gazowniczej dla linii przesyłowych dla terenu: 1 

MN1, 2 MN1, 18 MN1, 
h) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury ciepłowniczej dla sieci przesyłowych dla terenów od 

18 MN1 do 20 MN1, 
i) zieleń urządzona. 
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się:  

1)  zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:  

a) rodzaj zabudowy – dla terenu 18 MN1 wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa, a dla pozostałych 
terenów wolnostojąca, bliźniacza,  

b) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01, 
c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy dla terenów: 8 MN1, 18 MN1 – 0,45,  
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy dla terenów od 1 MN1 do 7 MN1, od 9 MN1 

do 17 MN1, 19 MN1, 20 MN1 – 0,8,    
e) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy dla terenów: 8 MN1, 18 MN1 – 20%,  
f) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy dla terenów od 1 MN1 do 7 MN1, od 9 MN1 

do 17 MN1, 19 MN1, 20 MN1 -  40%,   
g) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla terenów położonych w granicach 

korytarza wielofunkcyjnego o szczególnych zasadach zagospodarowania: 8 MN1, 18 MN1 – 
75%,  

h) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla terenów od 1 MN1 do 7 MN1, od 9 
MN1 do 17 MN1, 19 MN1, 20 MN1 – 40 %,    

i) kształtowanie zabudowy wg ustaleń w §9,  
j) nieprzekraczalna linia zabudowy – wskazana na rysunku planu,  
k) na jednej działce budowlanej dopuszcza się jeden budynek mieszkalny,  
l) konieczność zapewnienia wymaganej ilości stanowisk postojowych dla samochodów 

w obszarze terenu działki budowlanej na zasadach określonych w §13, 
m) zakres usług jak dla kategorii lokali usługowych nieuciążliwych, o których mowa w § 5 ust.1 

pkt.11 m. 

3. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości oraz minimalną wielkość powierzchni 
nowo wydzielanej działki budowlanej, określono w §9, ust. 3  i 4.  

4. Przepisy ogólne odnoszące się do całego obszaru objętego planem  wg ustaleń rozdziału I i 
II.  

§ 16. 

1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu symbolami od 
1 MN2 do 8 MN2, dla których ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa w 
§ 5 ust. 1: zabudowa jednorodzinna;  

2)  przeznaczenie uzupełniające wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa 
w § 5 ust. 1:    

a) zabudowa usług komercyjnych nieuciążliwych,  
b) lokale usługowe nieuciążliwe,  
c) ciągi piesze,  
d) ścieżki rowerowe,  
e) dojazdy niewydzielone,  
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f) wiaty, altany,  
g) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
h) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej dla linii przesyłowych dla 

terenów: od 1 MN2 do 4 MN2, 7 MN2, 8 MN2,  
i) zieleń urządzona.  

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się:  

1)  zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:  
a) rodzaj zabudowy – wolnostojąca, bliźniacza,  
b) zachowanie proporcji, aby powierzchnia zabudowy wszystkich obiektów przeznaczenia 

uzupełniającego, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a nie przekraczała 30% powierzchni 
zabudowy wszystkich obiektów przeznaczenia podstawowego, 

c) zachowanie proporcji, aby powierzchnia użytkowa wszystkich obiektów przeznaczenia 
uzupełniającego, w tym budynków lub ich części, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b nie 
przekraczała 30% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów przeznaczenia podstawowego,  

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,  
e) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy dla terenów: 3 MN2, od 7 MN2 do 9 MN2 – 

0,45,  
f) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy dla terenów: 1 MN2, 2 MN2, od 4 MN2 do 6 

MN2 – 0,6,  
g) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy dla terenów: 3 MN2, od 7 MN2 do 9 MN2 – 

20%,  
h) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy dla terenów: 1 MN2, 2 MN2, od 4 MN2 do 6 

MN2 – 40%,  
i) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla terenów położonych w granicach 

korytarza wielofunkcyjnego o szczególnych zasadach zagospodarowania: 3 MN2, 7 MN2, 8 
MN2 – 75%,  

j) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla terenów:  1 MN2, 2 MN2, od 4 MN2 do 
6 MN2 – 40%,    

k) kształtowanie zabudowy wg ustaleń w §9,  
l) nieprzekraczalna linia zabudowy – wskazana na rysunku planu,  
m) na jednej działce budowlanej dopuszcza się jeden budynek mieszkalny,  
n) konieczność zapewnienia wymaganej ilości stanowisk postojowych dla samochodów  

w obszarze terenu działki budowlanej na zasadach określonych w §13. 

3. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości oraz minimalną wielkość powierzchni 
nowo wydzielanej działki budowlanej, określono w §9, ust. 3  i 4.  

4. Przepisy ogólne odnoszące się do całego obszaru objętego planem  wg ustaleń rozdziału I i 
II.  

§ 17. 

1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczony na rysunku planu 
symbolem 1 MW, dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa 
w § 5 ust.1: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) przeznaczenie uzupełniające wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa 
w § 5 ust.1: 

a) zabudowa usług komercyjnych nieuciążliwych,  
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b) lokale usługowe nieuciążliwe, z usługami wymienionymi w pkt od a do d,  
c) garaże,  
d) wiaty, altany,   
e) parkingi, 
f) ciągi piesze, 
g) ścieżki rowerowe,  
h) dojazdy niewydzielone, 
i) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
j) zieleń urządzona.  

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się: 

1) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

a) zachowanie proporcji, aby powierzchnia  zabudowy wszystkich obiektów przeznaczenia 
uzupełniającego, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, c, d nie przekraczała 20% powierzchni 
zabudowy wszystkich obiektów przeznaczenia podstawowego, 

b) zachowanie proporcji, aby powierzchnia użytkowa wszystkich obiektów przeznaczenia 
uzupełniającego, w tym budynków lub ich części, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b nie 
przekraczała 20% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów przeznaczenia 
podstawowego, 

c) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,  
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 2,0,  
e) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 50%,  
f) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego -  25%,  
g) kształtowanie zabudowy wg ustaleń §9, 
h) nieprzekraczalna linii zabudowy – wskazana na rysunku planu, 
i) konieczność zapewnienia wymaganej ilości stanowisk postojowych dla samochodów 

w obszarze terenu działki budowlanej na zasadach określonych w §13, 
j) lokalizacja lokali usługowych nieuciążliwych w pierwszej kondygnacji nadziemnej lub 

w parterze budynku mieszkalnego z zapewnieniem odrębnego wejścia,  
k) lokalizacja garaży wyłącznie jako wbudowanych w budynki mieszkalne.  

3. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości oraz minimalną wielkość powierzchni 
nowo wydzielanej działki budowlanej, określono w §9, ust.3  i 4. 

4. Przepisy ogólne odnoszące się do całego obszaru objętego planem wg ustaleń rozdziału I i II. 

§ 18. 

1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone na rysunku planu 
symbolami od 2 MW do 4 MW  dla których ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa 
w § 5 ust.1:  

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
b) zabudowa jednorodzinna dla terenu 3 MW;  

2) przeznaczenie uzupełniające wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa 
w § 5 ust.1: 

a) garaże,  
b) budynki gospodarcze dla terenu 4 MW,   
c) wiaty, altany,  
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d) parkingi, 
e) ciągi piesze, 
f) ścieżki rowerowe,  
g) dojazdy niewydzielone, 
h) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
i) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury ciepłowniczej dla sieci przesyłowych dla terenu 4 

MW, 
j) zieleń urządzona.  

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się: 

1) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

a) rodzaj zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – szeregowa dla terenu 3 MW,  
b) zachowanie proporcji, aby powierzchnia zabudowy wszystkich obiektów przeznaczenia 

uzupełniającego, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, b nie przekraczała 20% powierzchni 
zabudowy wszystkich obiektów przeznaczenia podstawowego, 

c) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,  
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,8,  
e) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30%,   
f) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla terenów: 2 MW, 4 MW – 50%,  
g) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla terenu położonego w granicach 

korytarza wielofunkcyjnego o szczególnych zasadach zagospodarowania: 3 MW -  65%, 
h) kształtowanie zabudowy wg ustaleń §9, 
i) nieprzekraczalna linii zabudowy – wskazana na rysunku planu, 
j) konieczność zapewnienia wymaganej ilości stanowisk postojowych dla samochodów 

w obszarze terenu działki budowlanej na zasadach określonych w §13, 
k) lokalizacja garaży wyłącznie jako wbudowanych w budynki mieszkalne dla terenu 3 MW.  
 

3. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości oraz minimalną wielkość powierzchni 
nowo wydzielanej działki budowlanej, określono w §9, ust.3  i 4. 

4. Przepisy ogólne odnoszące się do całego obszaru objętego planem wg ustaleń rozdziału I i II. 

§ 19. 

1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczony na rysunku planu 
symbolem 5 MW, dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa 
w § 5 ust.1:  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) przeznaczenie uzupełniające wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa 
w § 5 ust.1: 

a) zabudowa usług komercyjnych nieuciążliwych,  
b) lokale usługowe nieuciążliwe, z usługami wymienionymi w pkt od a do d,  
c) budynki gospodarcze,  
d) wiaty, altany,   
e) garaże,  
f) parkingi, 
g) ciągi piesze, 
h) ścieżki rowerowe,  
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i) dojazdy niewydzielone, 
j) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,  
k) zieleń urządzona.  

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się: 

1) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

a) zachowanie proporcji, aby powierzchnia  zabudowy wszystkich obiektów przeznaczenia 
uzupełniającego, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, c, e nie przekraczała 30% powierzchni 
zabudowy wszystkich obiektów przeznaczenia podstawowego, 

b) zachowanie proporcji, aby powierzchnia  użytkowa wszystkich obiektów przeznaczenia 
uzupełniającego, w tym budynków lub ich części, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b nie 
przekraczała 20% powierzchni użytkowej  wszystkich obiektów przeznaczenia 
podstawowego, 

c) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01, 
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,8,  
e) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 30%,  
f) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego -  50%,  
g) kształtowanie zabudowy wg ustaleń §9, 
h) nieprzekraczalna linii zabudowy – wskazana na rysunku planu, 
i) konieczność zapewnienia wymaganej ilości stanowisk postojowych dla samochodów 

w obszarze terenu działki budowlanej na zasadach określonych w §13. 

3. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości oraz minimalną wielkość powierzchni 
nowo wydzielanej działki budowlanej, określono w §9, ust.3  i 4. 

4. Przepisy ogólne odnoszące się do całego obszaru objętego planem wg ustaleń rozdziału I i II. 

§ 20.  

1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej i usług oznaczone na rysunku planu 
symbolami od 1 MNU do 10 MNU, dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa 
w § 5 ust.1: 

a) zabudowa jednorodzinna,  
b) lokale mieszkalne, 
c) zabudowa usług komercyjnych nieuciążliwych z usługami wymienionymi od pkt a do pkt d, 

dla terenów: od 1 MNU do 4 MNU, 
d) zabudowa usług komercyjnych nieuciążliwych z usługami wymienionymi od pkt a do pkt e, 

dla terenów od 5 MNU do 10 MNU,   
e) lokale usługowe nieuciążliwe z usługami wymienionymi od pkt a do pkt d, dla terenów od 1 

MNU do 4 MNU,  
f) lokale usługowe nieuciążliwe z usługami wymienionymi od pkt a do pkt e, dla terenów od 5 

MNU do 10 MNU, 
g) zabudowa drobnej wytwórczości dla terenów od 4 MNU do 7 MNU;   

2) przeznaczenie uzupełniające wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa 
w § 5 ust.1: 

a) parkingi, 
b) obiekty pomocnicze,  
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c) garaże, 
d) wiaty, altany,   
e) ciągi piesze, 
f) ścieżki rowerowe,  
g) dojazdy niewydzielone, 
h) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
i) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej dla linii przesyłowych dla 

terenów: 3 MNU, od 5 MNU do 7 MNU, 
j) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury gazowniczej dla linii przesyłowych dla terenów: 2 

MNU, 3 MNU, 
l) zieleń urządzona.   

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się: 

1) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

a) rodzaj zabudowy – wolnostojąca, bliźniacza dla terenów: od 1 MNU do 4 MNU, od 8 MNU 
do 10 MNU,  

b) rodzaj zabudowy – wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa dla terenów: od 5 MNU do 7 MNU,  
c) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,  
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy dla terenów: 3 MNU, 9 MNU, 10 MNU – 

1,0, 
e) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy dla terenów: 1 MNU, 2 MNU, od 4 MNU do 

8 MNU – 1,2,    
f) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy dla terenów: 1 MNU, 2 MNU – 30%,  
g) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy dla terenów: 3 MNU, 9 MNU, 10 MNU – 40%,   
h) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy dla terenów: od 4 MNU do 8 MNU – 50%,  
i) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla terenów położonych w granicach 

korytarza wielofunkcyjnego o szczególnych zasadach zagospodarowania: 1 MNU, 2 MNU – 
60%,  

j) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla terenów: 3MNU,  9 MNU, 10 MNU -  
40%,  

k) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla terenów: od 4 MNU do 8 MNU – 
25%,   

l) kształtowanie zabudowy wg ustaleń §9, 
m) możliwość łączenia funkcji mieszkalnej i usługowej w jednym obiekcie, np. przez realizację 

lokalu mieszkalnego i lokali usługowych w jednym budynku, 
n) nieprzekraczalna linii zabudowy – wskazana na rysunku planu, 
o) konieczność zapewnienia wymaganej ilości stanowisk postojowych dla samochodów 

w obszarze terenu działki budowlanej na zasadach określonych w §13. 

3. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości oraz minimalną wielkość powierzchni 
nowo wydzielanej działki budowlanej, określono w §9, ust.3  i 4. 

4. Przepisy ogólne odnoszące się do całego obszaru objętego planem wg ustaleń rozdziału I i II. 

§ 21.  

1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami od 1 U 
do  7 U dla których ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa 
w § 5 ust.1: 
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a) zabudowa usług komercyjnych dla terenów: od 2 U do 7 U,  
b) zabudowa usług komercyjnych nieuciążliwych dla terenu 1 U,  
d) zabudowa drobnej wytwórczości, 
e) stacje paliw płynnych dla terenu: 6 U, 
f) zabudowa składów  magazynów dla terenów: 4 U i 7 U, 
g) zabudowa produkcyjno – usługowa dla terenu: 4 U,  
h) zabudowa usług publicznych dla terenu 7 U, 
i) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna dla terenu 1 U;   

2) przeznaczenie uzupełniające wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa 
w § 5 ust.1: 

a) zieleń izolacyjna, 
b) zieleń urządzona,  
c) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
d) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej dla linii przesyłowych dla 

terenów: 6 U, 7 U,  
e) obiekty pomocnicze,  
f) garaże, 
g) wiaty,  
h) parkingi, 
i) ciągi piesze, 
j) ścieżki rowerowe,  
k) trasy rowerowe, 
l) dojazdy niewydzielone. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się: 

1) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,   
b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,5, 
c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy dla terenów: 3 U, 4 U – 40%,  
d) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy dla terenu: 5 U – 45%,   
e) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy dla terenów: 1 U, 2 U, 6 U, 7 U – 50%,   
f) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla terenów: 1 U, 2 U, 4 U, 6 U,  7 U – 

25%,  
g) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla terenów: 3 U, 5 U – 35%,   
h) kształtowanie zabudowy wg ustaleń §9, 
i) nieprzekraczalna linia zabudowy – wskazana na rysunku planu, 
j) zapewnienie wymaganej ilości stanowisk postojowych dla samochodów w obszarze terenu 

działki budowlanej na zasadach określonych w §13, 
k) dla terenów 1 U i 7 U uwzględnienie ustaleń w zakresie zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków, zawartych w § 8. 

3. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości oraz minimalną wielkość powierzchni 
nowo wydzielanej działki budowlanej, określono w §9, ust.3 i 4. 

4. Przepisy ogólne odnoszące się do całego obszaru objętego planem wg ustaleń rozdziału I i II. 

§ 22.  
1. Wyznacza się tereny zabudowy usług publicznych oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1 UP, 2 UP,  dla którego ustala się:  
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1) przeznaczenie podstawowe wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa w 
§ 5 ust.1: zabudowa usług publicznych; 

2) przeznaczenie uzupełniające wyrażone  w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa 
w§ 5 ust.1:  

a) zabudowa usług komercyjnych, 
b) lokale usługowe, 
c) obiekty pomocnicze, 
d) wiaty,  
e) zieleń izolacyjna, 
f) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,  
g) parkingi, 
h) ciągi piesze, 
i) ścieżki rowerowe, 
j) dojazdy niewydzielone, 
k) zieleń urządzona.  

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się:  

1) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,  
b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,5,  
c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 50%,  
d) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego – 25%,    
e) kształtowanie zabudowy według ustaleń § 8, 
f) nieprzekraczalna linia zabudowy – wskazana na rysunku planu, 
g) wymaganej ilości stanowisk postojowych dla samochodów w obszarze terenu działki 

budowlanej na zasadach określonych w §13, 
h) lokalizacja garaży wyłącznie jako wbudowanych, 
i) dla terenu 1 UP uwzględnienie ustaleń w zakresie zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków, zawartych w § 8 ust. 1. 

3. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości oraz minimalną wielkość powierzchni 
nowo wydzielanej działki budowlanej, określono w § 9 ust. 3 i 4. 

4. Przepisy ogólne odnoszące się do całego obszaru objętego panem według ustaleń rozdziału 
I i II.  

§ 23.  
1. Wyznacza się teren zabudowy usług oświaty i wychowania oznaczony na rysunku planu 

symbolem 1 UO, dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa 
w § 5 ust.1: 

a) zabudowa usług oświaty i wychowania,  
b) zabudowa zamieszkania zbiorowego;  

2) przeznaczenie uzupełniające wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa 
w § 5 ust.1: 

a) zabudowa usług komercyjnych nieuciążliwych, 
b) lokale usługowe nieuciążliwe,  
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c) obiekty pomocnicze, 
d) wiaty,   
e) zieleń izolacyjna, 
f) zieleń urządzona,  
g) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
h) garaże, 
i) parkingi, 
j) ciągi piesze, 
k) ścieżki rowerowe,  
l) trasy rowerowe, 
m) dojazdy niewydzielone. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się: 

1) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01, 
b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,5,  
c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 50%,   
d) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego -  25%,  
e) kształtowanie zabudowy wg ustaleń §9, 
f) nieprzekraczalna linia zabudowy – wskazana na rysunku planu, 
g) zapewnienie wymaganej ilości stanowisk postojowych dla samochodów w obszarze terenu 

działki budowlanej na zasadach określonych w §13. 

3. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości oraz minimalną wielkość powierzchni 
nowo wydzielanej działki budowlanej, określono w §9, ust.3 i 4. 

4. Przepisy ogólne odnoszące się do całego obszaru objętego planem wg ustaleń rozdziału I i II. 

§ 24.  

1. Wyznacza się tereny zabudowy produkcyjno-usługowej oznaczone na rysunku planu 
symbolami od 1 PU do 8 PU dla których ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa 
w § 5 ust.1: 

a) zabudowa produkcyjna, 
b) zabudowa usługowa, 
d) lokale usługowe, 
e) zabudowa składów i magazynów, 
f) zabudowa drobnej wytwórczości, 
g) obiekty i urządzenia gospodarowania odpadami w ograniczonym zakresie w terenie 1 PU,   
h) infrastruktura kolejowa dla terenów: 2 PU, 7 PU, 8 PU, 
i) bocznica kolejowa dla terenów: 2 PU, 7 PU, 8 PU; 

2) przeznaczenie uzupełniające wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa 
w § 5 ust.1: 

a) zieleń izolacyjna, 
b) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
c) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej dla linii przesyłowych,  
d) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury wodociągowej dla sieci przesyłowej,  
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e) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury gazowniczej dla linii przesyłowych dla terenów: 2 
PU, 3 PU, 6 PU,  

f) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury ciepłowniczej dla sieci przesyłowych dla terenów: 3 
PU, 6 PU,  

g) garaże, 
h) wiaty, 
i) parkingi, 
j) ciągi piesze, 
k) ścieżki rowerowe, 
l) trasy rowerowe, 
m) dojazdy niewydzielone , 
n) ekrany akustyczne i inne budowle służące ograniczaniu uciążliwości hałasowych. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się: 

1) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,  
b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy dla terenów: 1 PU, 3 PU, 4 PU, 5 PU, 6 PU, 

7 PU, 8 PU – 2,0,   
c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy dla terenu 2 PU – 4,0,   
d) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy dla terenu 1 PU i 2 PU – 60% powierzchni 

terenu  liniach rozgraniczających,  
e) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy dla terenów: 5 PU, 7 PU, 8 PU – 60%, 
f) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy dla terenów: 3 PU, 4 PU, 6 PU – 50%,  
g) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla terenu: 2 PU -  10% powierzchni 

terenu w liniach rozgraniczających,  
h) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla terenów: 1 PU, 3 PU, 5 PU, 7 PU, 8 

PU – 10%,  
i) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla terenów: 4 PU, 6 PU – 20%,  
j) kształtowanie zabudowy wg ustaleń §9, 
k) dla terenu 7 PU obowiązują ustalenia §8 ust. 1 i ust. 2, 
l) nieprzekraczalna linia zabudowy – wskazana na rysunku planu,  
m) zapewnienie wymaganej ilości stanowisk postojowych dla samochodów w obszarze terenu 

działki budowlanej na zasadach określonych w §13, 
n) lokalizacja obiektów i urządzeń gospodarowania odpadami na zasadach określonych w §7 

ust.1, 2, 
o) w strefie o skomplikowanych warunkach gruntowych wyznaczonej na rysunku planu zakaz 

głębokiego posadowienia wszelkich obiektów na wierzchowinie i skarpach zwałowiska 
wewnętrznego z uwagi na konieczność zachowania izolacji przed infiltracją wód opadowych w 
głąb zwału.  

3. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości oraz minimalną wielkość powierzchni 
nowo wydzielanej działki budowlanej, określono w §9, ust.3 i 4. 

4. Przepisy ogólne odnoszące się do całego obszaru objętego planem wg ustaleń rozdziału I i II. 

§ 25.  

1. Wyznacza się tereny sportu i rekreacji oznaczone na rysunku  planu symbolami: 1 US, 2 US, 
dla których ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa 
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w § 5 ust.1: 

a) terenowe urządzenia sportowo-  rekreacyjne,   
b) zieleń urządzona; 

2) przeznaczenie uzupełniające wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa 
w § 5 ust.1: 

a) zieleń izolacyjna,  
b) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,  
c) dojazdy niewydzielone, 
d) ścieżki rowerowe,  
e) ciągi piesze, 
f) wiaty rekreacyjne;  

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się: 

1) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego – 80%,  
b) zakaz wznoszenia budynków, 
c) zapewnienie wymaganej ilości stanowisk postojowych dla samochodów w obszarze terenu 

działki budowlanej na zasadach określonych w §13. 

3. Przepisy ogólne odnoszące się do całego obszaru objętego planem wg ustaleń rozdziału I i II. 

§ 26.  

1. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej oznaczone na rysunku planu symbolami od 1 ZU do 
11 ZU, dla których ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa 
w § 5 ust.1: 

a) zieleń urządzona, 
b) zieleń izolacyjna; 

2) przeznaczenie uzupełniające wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa 
w § 5 ust.1: 

a) terenowe urządzenia sportowo – rekreacyjne dla terenów: 7 ZU, 8 ZU, 11 ZU,  
b) zieleń naturalna 
c) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
d) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej dla linii przesyłowych dla 

terenów od 7 ZU do 10 ZU,  
e) cieki naturalne,  
f) trasy rowerowe, 
g) ciągi piesze, 
h) ścieżki rowerowe,  
i) dojazdy niewydzielone. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się: 

1) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:  

a) zakaz wznoszenia budynków, 

b) zagospodarowanie terenu ogólnodostępnej zieleni urządzonej 10 ZU jako terenu o charakterze 
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zieleni parkowej. 

3. Przepisy ogólne odnoszące się do całego obszaru objętego planem wg ustaleń rozdziału I i II. 

§ 27.  

1. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej oznaczone na rysunku planu symbolem 3 ZU, 5 ZU, 
12 ZU dla których ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa 
w § 5 ust.1: 

a) zieleń urządzona, 
b) zieleń naturalna; 

2) przeznaczenie uzupełniające wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa 
w § 5 ust.1: 

a) zieleń izolacyjna, 
b) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
c) sieci, obiekty i rządzenia infrastruktury gazowniczej dla sieci przesyłowych dla terenów: 3 

ZU, 5 ZU,  
d) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury ciepłowniczej dla sieci przesyłowych dla terenu 3 

ZU,  
e) cieki naturalne,   
f) ścieżki rowerowe, 
g) trasy rowerowe,  

h) ciągi piesze, 
i) dojazdy niewydzielone w terenie 5 ZU. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się: 

3)  zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

a) zakaz wznoszenia budynków, 
b) realizacja tras rowerowych, ciągów pieszych dla terenów: 3 ZU, 12 ZU jedynie śladem 

istniejących dróg, dojazdów, ścieżek,  
c) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej jako podziemnej, dla terenów: 3 ZU, 12 ZU 

jedynie śladem istniejących dróg, dojazdów, ścieżek, 
d) teren nie zajęty pod trasy rowerowe, ciągi piesze, należy pozostawić jako zieleń 

naturalną z rodzimym gruntem – dla terenu 3 ZU, 
e) utrzymanie walorów przyrodniczych terenów: 3 ZU i 12 ZU poprzez przeciwdziałanie 

zarastaniu muraw kserotermicznych, ekspansji gatunków niepożądanych, 
f) nakaz realizacji ciągów pieszych i rowerowych jako nawierzchni przepuszczalnej dla 

wody.  
3. Przepisy ogólne odnoszące się do całego obszaru objętego planem wg ustaleń rozdziału I i II. 

§ 28.  

1. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej oznaczone na rysunku planu symbolami: 4 ZU, 6 ZU 
dla których ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa 
w § 5 ust.1:  
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a) zieleń urządzona, 
b) zieleń naturalna, 
c) terenowe urządzenia sportowo - rekreacyjne; 

2) przeznaczenie uzupełniające wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa 
w § 5 ust.1: 

a) zieleń izolacyjna, 
b) wiaty rekreacyjne, 
c) tymczasowe obiekty wystawowe i koncertowe,  
d) zabudowa zaplecza socjalnego, administracyjnego, technicznego,  
e) zabudowa gastronomii,  
f) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
g) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury gazowniczej dla sieci przesyłowych dla terenu 6 ZU, 
h) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury ciepłowniczej dla sieci przesyłowych dla terenu 6 

ZU,   
i) cieki naturalne, 
j) parkingi,  
k) ścieżki rowerowe,  
l) ciągi piesze, 
m) dojazdy niewydzielone. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się: 

1) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:  

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01, 
b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,2, 
c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy dla terenu 4 ZU – 3 % powierzchni terenu w 

liniach rozgraniczających terenu,   
d) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy dla terenu 6 ZU – 10%, 
e) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla terenu 4 ZU – 80% powierzchni 

terenu w liniach rozgraniczających, 
f) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego dla terenu 6 ZU – 80%,  
g) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej jedynie jako podziemnej, 
h) nieprzekraczalna linia zabudowy – wskazana na rysunku planu, 
i) zapewnienie wymaganej ilości stanowisk postojowych dla samochodów w obszarze terenu 

działki budowlanej na zasadach określonych w §13, 
j) w strefie o skomplikowanych warunkach gruntowych wyznaczonej na rysunku planu zakaz 

głębokiego posadowienia wszelkich obiektów na wierzchowinie i skarpach zwałowiska 
wewnętrznego z uwagi na konieczność zachowania izolacji przed infiltracją wód opadowych 
w głąb zwału, 

k) dojazdy niewydzielone w terenie 6 ZU dla obsługi zabudowy w terenie 18 MN1.   
3. Przepisy ogólne odnoszące się do całego obszaru objętego planem wg ustaleń rozdziału I i II. 

§ 29.  

1. Wyznacza się tereny zieleni naturalnej oznaczone na rysunku planu symbolem 1 ZN, 2 ZN 
dla których ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa 
w § 5 ust.1: zieleń naturalna; 
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2) przeznaczenie uzupełniające wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa 
w § 5 ust.1: 

a) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
b) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej dla linii przesyłowych dla  

terenu 2 ZN,  
c) dojazdy niewydzielone, 
d) cieki naturalne, 
e) ścieżki rowerowe,  
f) ciągi piesze. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się: 

1) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:  

a) zakaz wznoszenia budynków, 
b) dopuszcza się rolne użytkowanie terenów.  

3. Przepisy ogólne odnoszące się do całego obszaru objętego planem wg ustaleń rozdziału I i II. 

§ 30.  

1. Wyznacza się tereny zieleni parkowej, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1 ZP do 4 
ZP, dla których  ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa 
w § 5 ust.1: zieleń urządzona; 

2) przeznaczenie uzupełniające wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa 
w § 5 ust.1: 

a) zieleń naturalna,  
b) zabudowa jednorodzinna dla terenu 1 ZP,   
c) zabudowa wielorodzinna dla terenu 1 ZP, 
d) zabudowa usług komercyjnych nieuciążliwych w zakresie a-d, dla terenu 1 ZP,  
e) zabudowa usług publicznych dla terenu 1 ZP,  
f) wiaty, altany dla terenu 1 ZP,  
g) terenowe urządzenia sportowo – rekreacyjne,  
h) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
i) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej dla linii przesyłowych dla  

terenów: 1 ZP jedynie w zakresie istniejących sieci oraz 3 ZP, 4 ZP,  
j) dojazdy niewydzielone, 
k) parkingi,  
l) budynki gospodarcze dla terenu 1 ZP,  
m) obiekty pomocnicze dla terenu 1 ZP,  
n) garaże dla terenu 1 ZP,  
o) cieki naturalne dla terenów: 1 ZP, 2 ZP, 4 ZP,  
p) ścieżki rowerowe,  
r) ciągi piesze. 
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się: 

1) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:  

a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego w terenie 1 ZP – 60%, 
b) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego w terenach: 2 ZP, 3 ZP, 4 ZP - 80% 
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powierzchni terenu w liniach rozgraniczających tego ustalenia,    
c) zakaz wznoszenia budynków w terenach: 2 ZP, 3 ZP, 4 ZP oraz 1 ZP, z zastrzeżeniem o którym 

mowa w pkt e,  
d) utrzymanie funkcji związanej z zabudową jednorodzinną, mieszkaniową wielorodzinną 

wyłącznie w budynkach mieszkalnych istniejących w dniu wejścia w życie planu,  
e) istniejące budynki mieszkalny wielorodzinny i mieszkalny jednorodzinny oraz inne obiekty – 

w terenie 1 ZP pozostawia się do utrzymania, dopuszcza się ich remont, przebudowę oaz 
odbudowę i zmianę sposobu użytkowania w kierunku funkcji usługowej związanej z 
zabudową, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. d i e, 

f) dopuszcza się przekształcenie istniejących budynków gospodarczych dla potrzeb 
towarzyszących funkcji mieszkalnej lub usługowej (garaże, pomieszczenia gospodarcze, 
magazynowe, itp.), 

g) dojazdy niewydzielone w terenach 2 ZP i 3 ZP dla obsługi zabudowy odpowiednio w terenach 
2 MN1, 3 MN1 i 3 MU oraz w terenie 4 ZP dla obsługi terenu 8 MN1,  

h) dla terenu 1 ZP zapewnienie wymaganej ilości stanowisk postojowych dla samochodów 
w obszarze terenu działki budowlanej na zasadach określonych w §13. 

3. Przepisy ogólne odnoszące się do całego obszaru objętego planem wg ustaleń rozdziału I i II. 

§ 31.  

1. Wyznacza się teren kolejowy, obejmujący istniejącą bocznicę kolejową, oznaczony na 
rysunku planu symbolem 1 KK, dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe wyrażone w poniżej wymienionej kategorii, o której mowa w § 
5 ust.1:  

a) infrastruktura kolejowa,  
b) bocznica kolejowa; 

2) przeznaczenie uzupełniające wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa 
w § 5 ust.1: 

a) zieleń izolacyjna, 
b) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
c) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej dla linii przesyłowych,  
d) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury wodociągowej dla sieci przesyłowych,  
e) ekrany akustyczne i inne budowle służące ograniczaniu uciążliwości hałasowych, 
f) ścieżki rowerowe.  

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się: 

1) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego: 10%, 
b) zakaz wznoszenia budynków, 
c) możliwość utrzymania istniejącej kładki nad torami, budowa nowego przejścia, 
d) przejście podziemne, kładka nad torami lub inny rodzaj przejścia pod lub nad torami, w 

ciągu dróg 4 KDD i 6 KDD winny zapewnić komunikację pieszą i rowerową oraz swobodę 
korzystania osób z niepełnosprawnościami, 

e) zakaz połączenia dróg oznaczonych symbolami: 4 KDD, 6 KDD.  
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§ 32.  

1. Wyznacza się tereny parkingów, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1 KP do 4 KP, 
dla których ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe wyrażone w poniżej wymienionej kategorii, o której mowa w § 
5 ust.1:  

a) parkingi, 
b) garaże dla terenu 1 KP; 

2) przeznaczenie uzupełniające wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa 
w § 5 ust.1: 

a) zabudowa usługowa dla terenu 1 KP,  
b) zieleń izolacyjna, 
c) zieleń urządzona,  
d) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,  
e) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej dla linii przesyłowych dla 

terenu 2 KP,  
f) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury wodociągowej dla sieci przesyłowych dla terenu 2 

KP,  
g) ekrany akustyczne i inne budowle służące ograniczaniu uciążliwości hałasowych, 
h) dojazdy niewydzielone, 
i) ścieżki rowerowe,  
j) ciągi piesze. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:  

1) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 
a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,35, dla terenu 1 KP,     
b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,2, dla terenu 1 KP,  
c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 50%, dla terenu 1 KP,  
d) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego – 10%;  

2) zachowanie proporcji, aby powierzchnia zabudowy wszystkich obiektów przeznaczenia 
uzupełniającego, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit a nie przekraczała 30% powierzchni 
zabudowy wszystkich obiektów przeznaczenia podstawowego; 

3) ustala się wymóg realizacji garaży w terenie 1 KP jako zespołu garaży o jednolitym 
charakterze lub jako garażu wielopoziomowego. 

3. Przepisy ogólne odnoszące się do całego obszaru objętego planem wg ustaleń rozdziału I i II. 

§ 33.  

1. Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetycznej, oznaczone na 
rysunku planu symbolami od 1 IE do 4 IE dla których ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe wyrażone w poniżej wymienionej kategorii, o której mowa w § 
5 ust.1:  

a) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej – infrastruktury elektroenergetycznej, 
b) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej dla linii przesyłowych; 

2) przeznaczenie uzupełniające wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa 
w § 5 ust.1: 

a) zieleń izolacyjna, 
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b) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,  
c) dojazdy niewydzielone.  
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się: 

1) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 
a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01, 
b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,4,  
c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 40%, 
d) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego -  25%.   

3. Przepisy ogólne odnoszące się do całego obszaru objętego planem wg ustaleń rozdziału I i II.  

§ 34.  

1. Wyznacza się tereny infrastruktury technicznej - gazowej, oznaczone na rysunku planu 
symbolami: 1 IG, dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe wyrażone w poniżej wymienionej kategorii, o której mowa w § 
5 ust.1:  

a) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej – infrastruktury gazowniczej,   
b) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury gazowniczej dla linii przesyłowych; 

2) przeznaczenie uzupełniające wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa 
w § 5 ust.1: 

a) zieleń izolacyjna, 
b) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
c) dojazdy niewydzielone.  

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się: 

1) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01,  
b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy -  0,4, 
c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%,   
d) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego -  10%.  

3. Przepisy ogólne odnoszące się do całego obszaru objętego planem wg ustaleń rozdziału I i II. 

§ 35.  

1. Wyznacza się teren infrastruktury technicznej - wodociągowej, oznaczony na rysunku 
planu symbolem 1 IW, dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe wyrażone w poniżej wymienionej kategorii, o której mowa w § 
5 ust.1:  

a) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej - wodociągowej, 

b) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury wodociągowej dla sieci przesyłowych; 

2) przeznaczenie uzupełniające wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa 
w § 5 ust.1: 

a) zieleń izolacyjna, 
b) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
c) dojazdy niewydzielone. 
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2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się: 

1) Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01, 
b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,4, 
c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 40%,  
d) minimalny wskaźnik terenu biologicznie czynnego -  25%.  

3. Przepisy ogólne odnoszące się do całego obszaru objętego planem wg ustaleń rozdziału I i II. 

§ 36.  

1. Wyznacza się teren drogi publicznej – droga główna, obejmująca fragment ulicy Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, oznaczony na rysunku planu symbolem 1 KDG, dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe wyrażone w poniżej wymienionej kategorii, o której mowa w § 
5 ust.1: droga klasy G; 

2) przeznaczenie uzupełniające wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa 
w § 5 ust.1: 

a) zieleń izolacyjna, 
b) zieleń urządzona,  
c) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury wraz z niezbędnymi obiektami, 
d) ścieżki rowerowe,  
e) ciągi piesze,   
f) ekrany akustyczne i inne budowle służące ograniczaniu uciążliwości hałasowych. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających do 9 m, z dopuszczeniem poszerzenia do 12 m w rejonie 
skrzyżowania z drogą 1 KDZ, z dopuszczeniem poszerzenia do 13 m w rejonie skrzyżowania z 
drogą 7 KDL oraz z dopuszczeniem poszerzenia do 15 m w rejonie skrzyżowania z drogą 5 KDL 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasie drogi głównej. 

§ 37.  

1. Wyznacza się teren drogi publicznej – drogi zbiorczej, obejmującą fragment ulicy 
Grunwaldzkiej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1 KDZ, dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe wyrażone w poniżej wymienionej kategorii, o której mowa w § 
5 ust.1: droga klasy Z; 

2) przeznaczenie uzupełniające wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa 
w § 5 ust.1: 

a) zieleń izolacyjna, 
b) zieleń urządzona,  
c) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej wraz z niezbędnymi obiektami,  
d) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej dla linii przesyłowych, 
e) ścieżki rowerowe,  
f) ciągi piesze,  
g) ekrany akustyczne i inne budowle służące ograniczaniu uciążliwości hałasowych. 



46 

 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających do 8 m, z dopuszczeniem poszerzenia do 11,5 m w 
rejonie skrzyżowania z drogą 2 KDL, z dopuszczeniem poszerzenia do 12,5 m w rejonie 
skrzyżowania z drogą 1 KDD, z dopuszczeniem poszerzenia do 11,5 m w rejonie skrzyżowania 
z drogą 3 KDD, z dopuszczeniem poszerzenia do 11 m w rejonie skrzyżowania z drogą 2 KDD, 
z dopuszczeniem poszerzenia do 13,5 m w rejonie skrzyżowania z drogą 4 KDD oraz z 
dopuszczeniem poszerzenia do 13,5 m w rejonie skrzyżowania z drogą 5 KDD, zgodnie z 
rysunkiem planu;  

2) parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasie drogi zbiorczej; 

3) jezdnia dwukierunkowa o dwóch pasach ruchu. 

§ 38.  

1. Wyznacza się tereny dróg publicznych – droga lokalna, obejmujące fragmenty ulic: 
Spokojnej, Lipcowej, Dworskiej, ulice: Parkową, oraz projektowane ulice, oznaczone na 
rysunku planu symbolami od 1 KDL do 7 KDL dla których ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe wyrażone w poniżej wymienionej kategorii, o której mowa w § 
5 ust.1: droga klasy L; 

2) przeznaczenie uzupełniające wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa 
w § 5 ust.1: 

a) zieleń izolacyjna, 
b) zieleń urządzona,  
c) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury wraz z niezbędnymi obiektami, 
d) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej dla linii przesyłowych dla 

terenów: od 1 KDL do 4 KDL, 6 KDL,  
e) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury wodociągowej dla sieci przesyłowych dla terenu 2 

KDL,  
f) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury gazowniczej dla linii przesyłowych dla terenu 3 KDL, 

5 KDL, 
g) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury ciepłowniczej dla sieci przesyłowych dla terenów: 2 

KDL, 3 KDL, 5 KDL,  
h) parkingi, 
i) ścieżki rowerowe, 
j) ciągi piesze, 
k) ekrany akustyczne i inne budowle służące ograniczaniu uciążliwości hałasowych. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających:  

a) 1 KDL: do 12 m, z dopuszczeniem poszerzenia do 18 m w rejonie skrzyżowania z drogą 3 KDL, z 
dopuszczeniem poszerzenia do 21 m w rejonie skrzyżowania z drogą 6 KDL oraz z 
dopuszczeniem poszerzenia do 17 m w rejonie skrzyżowania z drogą 10 KDD, zgodnie z 
rysunkiem planu, 

b) 2 KDL: do 9 m, z dopuszczeniem poszerzenia do 11,5 m w rejonie skrzyżowania z drogą 26 KDD 

oraz z dopuszczeniem poszerzenia do 13 m w rejonie skrzyżowania z drogą 13 KDD, zgodnie z 

rysunkiem planu,  
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c) 3 KDL: do 8,40 m, z dopuszczeniem poszerzenia do 21,5 m w rejonie skrzyżowania z drogą 5 

KDL, z dopuszczeniem poszerzenia do 16 m w rejonie skrzyżowania z drogą 16 KDD, z 

dopuszczeniem poszerzenia do 17 m w rejonie skrzyżowania z drogą 12 KDD, z dopuszczeniem 

poszerzenia do 17,5 m w rejonie skrzyżowania z drogą 11 KDD, z dopuszczeniem poszerzenia 

do 17 m w rejonie skrzyżowania z drogą 2 KDW, z dopuszczeniem poszerzenia do 21 m w 

rejonie skrzyżowania z drogą 6 KDD oraz z dopuszczeniem poszerzenia do 25,5 m w rejonie 

skrzyżowania z drogą 2 KDL, oraz do 32,0 m w rejonie zachodniej części terenu 3 U, zgodnie z 

rysunkiem planu, 

d) 4 KDL: szerokość w liniach rozgraniczających do 14 m, z dopuszczeniem poszerzenia do 25 m w 

rejonie skrzyżowania z drogą 23 KDD, z dopuszczeniem poszerzenia do 19 m w rejonie 

skrzyżowania z drogą 24 KDD oraz z dopuszczeniem poszerzenia do 24,5 m w rejonie 

skrzyżowania z drogą 1 KDZ, zgodnie z rysunkiem planu, 

e) 5 KDL: szerokość w liniach rozgraniczających do 6 m z dopuszczeniem poszerzenia do 11 m w 

rejonie skrzyżowania z drogami od 15 KDD do 17 KDD i 20 KDD, zgodnie z rysunkiem planu, 

f) 6 KDL: szerokość w liniach rozgraniczających do 12 m, z dopuszczeniem poszerzenia do 22 m w 

rejonie skrzyżowania z drogą 5 KDL, z dopuszczeniem poszerzenia do 17 m w rejonie 

skrzyżowania z drogą 3 KDD, z dopuszczeniem poszerzenia do 17 m w rejonie skrzyżowania z 

drogą 8 KDD oraz z dopuszczeniem poszerzenia do 23 m w rejonie skrzyżowania z drogami 7 

KDD, 6 KDW, zgodnie z rysunkiem planu, 

g) 7 KDL: szerokość w liniach rozgraniczających do 12 m z dopuszczeniem poszerzenia do 17 m w 

rejonie skrzyżowania z drogami 4 KDL, 20 KDD, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasie drogi lokalnej; 

3) jezdnia dwukierunkowa o dwóch pasach ruchu; 

4) dopuszcza się chodniki jednostronne i parkingi przykrawężnikowe. 

§ 39.  

1. Wyznacza się tereny dróg publicznych – drogi dojazdowe, obejmujące istniejące fragmenty 
ulic, istniejące ulice oraz projektowane ulice oznaczone na rysunku planu symbolami od 1 
KDD do 28 KDD, dla których ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe wyrażone w poniżej wymienionej kategorii, o której mowa w § 
5 ust.1: droga klasy D; 

2) przeznaczenie uzupełniające wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa 
w § 5 ust.1: 

a) zieleń izolacyjna, 
b) zieleń urządzona,  
c) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury wraz z niezbędnymi obiektami,  
d) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej dla linii przesyłowych dla 

terenów: 2 KDD, 3 KDD, 5 KDD, 11 KDD, 24 KDD, 26 KDD, 28 KDD,  
e) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury gazowniczej dla linii przesyłowych dla terenu 11 

KDD, 
f) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury ciepłowniczej dla sieci przesyłowych dla terenów: 12 

KDD, 14 KDD, 
g) parkingi, 
h) ścieżki rowerowe, 
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i) ciągi piesze, 
j) infrastruktura kolejowa dla dróg 4 KDD i 6 KDD związana z przejściem pod lub nad torami. 

2. Dla terenów, o którym mowa w ust. 1, ustala się: 

1) szerokości w liniach rozgraniczających:  

a) 1 KDD:  do 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,  

b) 2 KDD: do 18 m, z dopuszczeniem poszerzenia do 20,5 m w rejonie skrzyżowania z drogą 1 

KDD, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) 3 KDD: do 12,5 m, z dopuszczeniem poszerzenia do 22,5 m w rejonie skrzyżowania z drogą 2 

KDD zgodnie z rysunkiem planu, 

d) 4 KDD: do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

e) 5 KDD: do 21 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

f) 6 KDD: do 25 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

g) 7 KDD: do 20 m, z dopuszczeniem poszerzenia do 20,5 m w rejonie skrzyżowania z drogą 8 

KDD, zgodnie z rysunkiem planu, 

h) 8 KDD: do 10 m, z dopuszczeniem poszerzenia do 21 m w rejonie skrzyżowania z drogą 6 

KDD, zgodnie z rysunkiem planu, 

i) 9 KDD: do 10 m, z dopuszczeniem poszerzenia do 20 m w rejonie skrzyżowania z drogami 2 

KDW, 3 KDW oraz z dopuszczeniem poszerzenia do 21 m w rejonie skrzyżowania z drogą 8 

KDD, zgodnie z rysunkiem planu, 

j) 10 KDD: do 15 m, z dopuszczeniem poszerzenia do 20 m w rejonie skrzyżowania z drogą 1 

KDL, zgodnie z rysunkiem planu, 

k) 11 KDD: do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

l) 12 KDD: do 10 m, z dopuszczeniem poszerzenia do 26 m w rejonie skrzyżowania z drogą 14 

KDD, zgodnie z rysunkiem planu, 

m) 13 KDD: do 9 m, z dopuszczeniem poszerzenia do 13,5 m w rejonie skrzyżowania z drogą 2 

KDP, zgodnie z rysunkiem planu, 

n) 14 KDD: do 16,5 m, z dopuszczeniem poszerzenia do 17 m w rejonie skrzyżowania z drogą 12 

KDD, zgodnie z rysunkiem planu, 

o) 15 KDD: do 17 m, z dopuszczeniem poszerzenia do 18 m w rejonie skrzyżowania z drogą 4 

KDW, oraz z dopuszczeniem poszerzenia do 22 m w rejonie skrzyżowania z drogą 16 KDD, 

zgodnie z rysunkiem planu, 

p) 16 KDD: do 12 m, z dopuszczeniem poszerzenia do 17 m w rejonie skrzyżowania z drogą 21 

KDD, zgodnie z rysunkiem planu, 

r) 17 KDD: do 10 m, z dopuszczeniem poszerzenia do 22 m w rejonie skrzyżowania z drogą 23 

KDD, zgodnie z rysunkiem planu, 

s) 18 KDD: do 10 m, z dopuszczeniem poszerzenia do 20 m w rejonie skrzyżowania z drogami 26 

KDD i 17 KDD, zgodnie z rysunkiem planu, 

t) 19 KDD: do 10 m, z dopuszczeniem poszerzenia do 20 m w rejonie skrzyżowania z drogami 17 

KDD i 20 KDD, zgodnie z rysunkiem planu, 

q) 20 KDD: do 14 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

u) 21 KDD: do 10,5 m, z dopuszczeniem poszerzenia do 19 m w rejonie skrzyżowania z drogą 17 

KDD, zgodnie z rysunkiem planu, 
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v) 22 KDD: do 10 m, z dopuszczeniem poszerzenia do 20 m w rejonie skrzyżowania z drogą 17 

KDD, oraz z dopuszczeniem poszerzenia do 18,5 m w rejonie skrzyżowania z drogą 20 KDD, 

zgodnie z rysunkiem planu, 

w) 23 KDD: do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

x) 24 KDD: do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

y) 25 KDD: do 5 m, z dopuszczeniem poszerzenia do 6 m w rejonie skrzyżowania z drogą 13 

KDD, oraz z dopuszczeniem poszerzenia do 11 m w rejonie skrzyżowania z drogą 14 KDD, 

zgodnie z rysunkiem planu, 

z) 26 KDD: do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

aa) 27 KDD: do 8 m, z dopuszczeniem poszerzenia do 10 m w rejonie skrzyżowania z drogami 1 

KDD i 28 KDD, zgodnie z rysunkiem planu, 

bb) 28 KDD: do 10 m, z dopuszczeniem poszerzenia do 21,5 m w rejonie skrzyżowania z drogą 

26 KDD, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasie drogi dojazdowej; 

3) jezdnia dwukierunkowa o dwóch pasach ruchu; 

4) dopuszcza się chodniki jednostronne lub dwustronne i parkingi przykrawężnikowe; 

5) przejście podziemne, kładka nad torami lub inny rodzaj przejścia pod lub nad torami, w ciągu 
dróg 4 KDD i 6 KDD winny zapewnić komunikację pieszą i rowerową oraz swobodę korzystania 
osób z niepełnosprawnościami. 

§ 40.  

1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1 
KDW do 6 KDW, dla których ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe wyrażone w poniżej wymienionej kategorii, o której mowa w § 
5 ust.1: droga wewnętrzna; 

2) przeznaczenie uzupełniające wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa 
w § 5 ust.1: 

a) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury wraz z niezbędnymi obiektami, 
b) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej dla linii przesyłowych dla 

terenu 5 KDW,  
c) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury gazowniczej z wyłączeniem linii przesyłowych, 
d) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej, 
e) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury ciepłowniczej z wyłączeniem sieci przesyłowych, 
f) sieci, obiekty i urządzenia odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz odwodnienia 

gruntów, 
g) ścieżki rowerowe, 
h) ciągi piesze, 
i) ciągi pieszo - jezdne. 

2. Dla terenów, o którym mowa w ust. 1, ustala się: 

1) szerokości w liniach rozgraniczających:  

a) 1 KDW: do 5 m, z dopuszczeniem poszerzenia do 10 m w rejonie skrzyżowania z drogą 2 

KDD, oraz z dopuszczeniem poszerzenia do 11,5 m w rejonie skrzyżowania z drogą 4 

KDD, zgodnie z rysunkiem planu, 
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b) 2 KDW: do 6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) 3 KDW: do 6 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

d) 4 KDW: do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

e) 5 KDW: do 5 m, z dopuszczeniem poszerzenia do 10 m w rejonie skrzyżowania z drogą 

24 KDD, oraz z dopuszczeniem poszerzenia do 10,5 m w rejonie skrzyżowania z drogą 

23 KDD, zgodnie z rysunkiem planu, 

f) 6 KDW: do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasie drogi wewnętrznej; 

3) jezdnia dwukierunkowa o dwóch pasach ruchu; 

4) dopuszcza się chodniki jednostronne lub dwustronne.  

§ 41.  

1. Wyznacza się teren ciągu pieszego, oznaczonego na rysunku planu symbolami od 1 KDP do 
3 KDP, dla którego ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe wyrażone w poniżej wymienionej kategorii, o której mowa w § 
5 ust.1: ciąg pieszy; 

2) przeznaczenie uzupełniające wyrażone w poniżej wymienionych kategoriach, o których mowa 
w § 5 ust.1: 

a) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury wraz z niezbędnymi obiektami,  
b) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej dla linii przesyłowych dla 

terenu 1 KDP,  
c) ścieżki rowerowe. 

2. Dla terenów, o którym mowa w ust. 1, ustala się: 

1) szerokości w liniach rozgraniczających:  

a) 1 KDP: do 5 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) 2 KDP: do 9 m, z dopuszczeniem poszerzenia do 10 m w rejonie skrzyżowania z drogą 5 

KDL, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) parametry techniczne i użytkowe zgodne z przepisami odrębnymi. 

Rozdział 4. 

Przepisy końcowe 

§ 42.  

Ustala się stawkę procentową wzrostu wartości nieruchomości dla wszystkich terenów, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w wysokości 30%. 
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§ 43.  

Tereny przeznaczone do realizacji inwestycji celu publicznego 

Na obszarze objętym planem realizowane będą inwestycje celu publicznego w rozumieniu  
przepisów odrębnych zgodnie z ustalonym w planie dla poszczególnych terenów przeznaczeniem 
podstawowym i uzupełniającym: 

1) drogi publiczne na terenach o symbolach: 1 KDG, 1 KDZ, od 1 KDL do 7 KDL, od 1 KDD do 28 
KDD; 

2) parkingi na terenach o symbolach: 1 KP, 3 KP, 4 KP; 

3) ciągi piesze, place realizowane w obszarze planu na terenach o symbolach: 1 KDP, 2 KDP, 3 KDP,  

4) drogi rowerowe (mieszczące się w kategorii: ścieżki rowerowe) w obszarze planu;  

5) tereny infrastruktury technicznej na terenach o symbolu 1 IG;   

6) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej w obszarze planu w ramach przeznaczenia 
uzupełniającego, stosownie do przepisów odrębnych; 

7) przedsięwzięcia z zakresu łączności publicznej w obszarze planu; 

8) przedsięwzięcia na terenach o symbolach 1 UO, 1 UP, 2 UP stosownie do przepisów ustawy o 
gospodarce nieruchomościami;   

9) przedsięwzięcia związane z opieką nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu 
przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;  

10) przedsięwzięcia w terenach sportu i rekreacji 1 US i 2 US;  

11) parki na terenach o symbolach: 1 ZP, 2 ZP, 3 ZP, 4 ZP,  3 ZU, 4 ZU, 5 ZU, 6 ZU, 9 ZU, 10 ZU, 12 
ZU. 

§ 44.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i na stronie 
internetowej miasta Trzebini. 

§ 45.  

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, w zakresie objętym planem, tracą moc 
dotychczasowe ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Trzebinia, tj.:  

1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Górka w Trzebini, przyjęty 
uchwałą Nr XLIX/571/III/2002 r. Rady Miasta Trzebini z dnia 27.09.2002 r.;    

2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 555/94, 555/95, 555/96 
oraz części działki 555/111, przyjęty uchwałą Nr XXIX/310/V/2008 Rady Miasta Trzebini z dnia 
30.12.2008 r.; 

3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Miłej, przyjęty 
uchwałą Nr XXXVII/404/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 21.06.2013 r.   
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§ 46.  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Trzebini. 

§ 47.  

Uchwała wchodzi w życie w dniu, który następuje po upływie 14 dni od jej ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

 


