
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR XXXVIII/403/14 

RADY MIASTA BOCHNIA 

z dnia 30 stycznia 2014 roku 

w sprawie uchwalenia zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu osiedla Dołuszyce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2013 r. poz. 594, ze zmianami) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 roku poz. 647, ze zmianami), w związku 

z Uchwałą Nr XII/129/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do 

zmiany obwiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Dołuszyce, 

zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/354/13 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 września 2013 r., oraz po 

stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Miasta Bochnia, przyjętego Uchwałą Nr XXXVI/349/09 Rady Miasta Bochnia z dnia  

27 sierpnia 2009 r. i zmienionego Uchwałą Nr XXV/274/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie uchwalenia zmian punktowych studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Miasta Bochnia, Rada Miasta Bochnia uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 
Ustalenia ogólne 

§ 1. Uchwala się zmianę obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

osiedla Dołuszyce, zwaną dalej planem, składającą się z: 

1) części tekstowej stanowiącej treść uchwały; 

2) części graficznej, na którą składa się rysunek planu sporządzony w skali 1:2000, stanowiący załącznik  

Nr 1 do uchwały; 

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiący załącznik Nr 2 do 

uchwały; 

4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiący załącznik Nr 3 do 

uchwały. 

§ 2. Planem obejmuje się obszar o powierzchni ok. 243,5 ha, którego granice wyznaczają: od południa 

potok Gróbka, od wschodu ul. Wiśnicka, od zachodu granica administracyjna miasta, od północy obwodnica – 

droga krajowa nr 94. 
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§ 3. 1. W planie ustala się: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną 

intensywność zabudowy, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 

powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do 

parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym obszarów narażonych na osuwanie się mas ziemnych; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym; 

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

11) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości związanego 

z uchwaleniem planu; 

12) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym; 

13) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych; 

14) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych 

oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów; 

15) zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, 

ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, 

16) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych. 

2. Z uwagi na brak występowania poniższych zagadnień w planie nie ustala się: 

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych oraz obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią; 

2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej; 

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 

§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) froncie działki – należy przez to rozumieć część działki, która przylega do drogi, 

z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę; 

2) gastronomii – należy przez to rozumieć restauracje, bary, kawiarnie, w tym kawiarnie internetowe, 

cukiernie, koktajl-bary, winiarnie, puby, stołówki, obiekty służące działalności cateringowej, a także 

obiekty do nich podobne, nienależące do innego przeznaczenia terenu; 

3) handlu detalicznym – należy przez to rozumieć obiekty służące sprzedaży detalicznej, o powierzchni 

sprzedaży nie większej niż 400 m
2
, wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innego 

przeznaczenia terenu, z wyłączeniem stacji paliw; 

4) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć granice pomiędzy terenami o różnym przeznaczeniu lub 

o różnych zasadach zagospodarowania, ustalone niniejszym planem; 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 1135



5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie, przed 

które nie może być wysunięte lico zewnętrznej nadziemnej ściany wznoszonego budynku, z dopuszczeniem 

wysunięcia przed nie na głębokość do 1,5 m gzymsów, balkonów, loggii, wykuszy, zadaszeń nad 

wejściami, pochylni i schodów zewnętrznych; 

6) obiektach i urządzeniach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia 

infrastruktury elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz telekomunikacyjnej; 

7) obsłudze pojazdów – należy przez to rozumieć obiekty służące obsłudze pojazdów, w tym warsztaty 

samochodowe, stacje diagnostyki pojazdów, punkty wymiany oleju, a także obiekty do nich podobne, 

nienależące do innego przeznaczenia terenu; 

8) obszarze – należy przez to rozumieć obszar objęty ustaleniami planu, w granicach przedstawionych na 

rysunku planu; 

9) produkcji drobnej – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty związane z prowadzeniem działalności 

wytwórczej, takie jak piekarnie, lodziarnie, wyrób produktów cukierniczych i ciastkarskich, zakłady 

poligraficzne, w tym obiekty przystosowane do przyjmowania klientów, wraz z obiektami towarzyszącymi, 

a także obiekty do nich podobne, nienależące do innego przeznaczenia terenu; 

10) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 

11) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie przeważające 

na danym terenie; 

12) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, 

dopuszczone na warunkach określonych planem; 

13) reklamie remontowo-budowlanej – należy przez to rozumieć siatki okrywające rusztowanie budowlane, 

zawierające treści reklamowe, dopuszczone do stosowania wyłącznie w trakcie formalnie prowadzonych 

robót budowlanych, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy; 

14) szyldzie reklamowym – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe podające wyłącznie nazwę, dane 

adresowe i kontakt do firmy, której szyld reklamowy dotyczy; 

15) tablicach i urządzeniach reklamowych – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe w jakiejkolwiek 

materialnej formie, ze stałą ekspozycją – nieoświetloną, oświetloną lub podświetloną wraz z elementami 

konstrukcyjnymi i zamocowaniami, zawierające powierzchnię przeznaczoną do eksponowania reklamy, 

z wyjątkiem szyldu reklamowego; 

16) terenowych urządzeniach sportu i rekreacji – należy przez to rozumieć budowle i urządzenia sportowo-

rekreacyjne takie jak: boiska do sportowych gier zespołowych, korty tenisowe, bieżnie, skocznie, strzelnice 

sportowe, trasy rowerowe, skate-parki z wyposażeniem, skałki i ścianki wspinaczkowe, stoły do gier 

planszowych, linaria wspinaczkowe, drążki gimnastyczne, pola golfowe i do minigolfa, place zabaw 

z urządzeniami (huśtawki, karuzele, piaskownice), miejsca do wypoczynku oraz podobne; 

17) usługach drobnych – należy przez to rozumieć obiekty usług szewskich, krawieckich, rymarskich, 

fotograficznych, introligatorskich, poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fryzjerskich, kosmetycznych, 

zegarmistrzowskich, obiekty napraw artykułów użytku osobistego i użytku domowego, konserwacji 

i naprawy sprzętu i wyposażenia biurowego, pralnie, studia wizażu, gabinety odnowy biologicznej, biura, 

pracownie projektowe, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innego przeznaczenia terenu; 

18) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi, które nie powodują żadnej uciążliwości 

w emisji substancji i energii oraz nie będące przedsięwzięciami, dla których raport oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko jest wymagany; 

19) usługach społecznych – usługach związanych z zaspokojeniem zbiorowych i ogólnospołecznych potrzeb 

ludności, jak usługi oświaty, nauki, kultury, sportu, rekreacji, opieki zdrowotnej, opieki nad dzieckiem, 

pomocy społecznej i inne; 

20) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć iloraz sumy powierzchni całkowitej 

wszystkich kondygnacji nadziemnych, mierzonych w obrysie zewnętrznym, wszystkich obiektów 

zlokalizowanych na danej działce położonej w danym terenie i powierzchni tej działki; 
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21) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię działki budowlanej lub terenu 

zajętą przez rzuty poziome wszystkich budynków w ich obrysie zewnętrznym, wyrażoną w procentach. 

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objętego planem; 

2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy; 

4) przeznaczenie terenów – określone za pomocą symboli liczbowych i literowych; 

5) obiekty posiadające cechy zabytkowe; 

6) obiekty posiadające cechy tradycyjne; 

7) kapliczka zabytkowa; 

8) punkty widokowe; 

9) kierunek otwarcia widokowego; 

10) projektowana ścieżka rowerowa; 

11) zwymiarowane odległości. 

2. Oznaczenia graficzne występujące na rysunku planu, niewymienione w ust. 1, w tym wynikające 

z przepisów odrębnych, mają wyłącznie charakter informacyjny. 

§ 6. Ustala się linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania 

określone na rysunku planu. 

§ 7. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych 

symbolem literowym, zgodnie z rysunkiem planu: 

1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej; 

3) U – tereny usług; 

4) UP – tereny usług społecznych; 

5) US – tereny usług sportu i rekreacji; 

6) ZP – tereny zieleni urządzonej; 

7) Zn – tereny zieleni nieurządzonej; 

8) ZL – tereny lasów; 

9) ZLZ – tereny zalesień; 

10) Ws – tereny wód powierzchniowych; 

11) E – tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka; 

12) KDGP – teren drogi publicznej klasy głównej ruchu przyspieszonego; 

13) KDG – teren drogi publicznej klasy głównej; 

14) KDL – teren drogi publicznej klasy lokalnej; 

15) KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej; 

16) KDW – tereny dróg wewnętrznych. 
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Rozdział 2. 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

§ 8. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: 

1) wytworzenie nowych zespołów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz uzupełnienie 

i uporządkowanie istniejących zespołów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagospodarowania na 

terenach oznaczonych symbolami MN, MNU, U, UP, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla 

poszczególnych terenów; 

2) ochronę walorów krajobrazowych terenu i kierunków otwarcia widokowego na panoramę miasta poprzez 

zagospodarowanie punktów widokowych i ich przedpola, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla 

poszczególnych terenów; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu: 

a) przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu w odniesieniu do nowych 

budynków, budynków wymienianych na nowe oraz w odniesieniu do rozbudowy, nadbudowy 

i przebudowy, istniejących budynków, 

b) w stosunku do budynków istniejących usytuowanych niezgodnie z wyznaczonymi w planie liniami 

zabudowy dopuszcza się ich zachowanie, przebudowę, nadbudowę, remont, modernizację, do momentu 

wymiany zabudowy na nową. 

§ 9. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się: 

1) obowiązek zachowania dopuszczalnego poziomu hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi dla terenów 

chronionych akustycznie, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

a) MN – jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 

b) MNU – jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe, 

c) US, ZP – jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; 

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie 

raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne, z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej; 

3) utrzymanie, konserwację oraz zapewnienie ciągłości i swobody przepływu wszystkich istniejących cieków 

wodnych stanowiących na obszarze objętym planem podstawowe elementy systemu odwodnienia tego 

obszaru: 

a) obowiązek stosowania obudowy biologicznej cieków wodnych poprzez wytworzenie zieleni przywodnej, 

b) dopuszczenie stosowania technicznej zabudowy cieków wodnych wyłącznie na odcinkach 

przebiegających w terenach komunikacji (oznaczonych symbolami KDGP, KDG, KGL, KDD, KDW) 

oraz terenach zabudowy (oznaczonych symbolami MN, MNU, U). 

§ 10. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) na obszarze objętym planem wyznaczona została strefa częściowej ochrony konserwatorskiej, obejmująca 

centrum średniowiecznego układu wiejskiego wraz z zespołem dworskim i pozostałościami stawów 

w dolinie potoku oraz przysiółek przy średniowiecznej drodze do Szczyrzyca, oznaczona na rysunku planu 

symbolem graficznym; 

2) część obszaru w zasięgu strefy częściowej ochrony konserwatorskiej stanowi ważniejsze skupisko 

zabytkowej zabudowy wiejskiej, oznaczone na rysunku planu symbolem graficznym; 

3) dla obszarów wymienionych w pkt 1 i 2 obowiązują następujące ustalenia: 

a) zachowanie zasadniczych elementów obiektów zabytkowego układu przestrzennego, tj. sieci drożnej 

i obiektów zabytkowych, wskazanych na rysunku planu symbolem graficznym, 

b) uzupełnianie zabytkowych układów nową zabudową, wprowadzaną zgodnie z historycznym 

rozplanowaniem, o gabarytach i formach nawiązujących do zabudowy zabytkowej, 
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c) wprowadzenie zieleni niwelującej skutki przestrzenne powstałe poprzez realizację obiektów o formach 

i skali nie dostosowanej do tradycyjnej zabudowy, 

d) kształtowanie zabudowy, zieleni i zagospodarowania pozwalające na zachowanie przedpola widokowego 

zabytkowego układu wiejskiego ul. Dołuszyckiej, a także otwarcia widokowego na dolinę potoku 

Gróbka i przysiółek Pagórek; 

4) obszar objęty planem zlokalizowany jest w zasięgu strefy ochrony krajobrazowej, dla której obowiązują 

następujące ustalenia: 

a) ochronę i eksponowanie walorów krajobrazowych terenu i otwarć widokowych na panoramę miasta 

poprzez zagospodarowanie punktów widokowych i ich przedpola, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 

dla poszczególnych terenów, 

b) zachowanie i powiększenie terenów zieleni; 

5) wskazuje się do ochrony obiekty posiadające cechy zabytkowe, które ujęte są w ewidencji zabytków, 

oznaczone na rysunku planu symbolem graficznym: 

a) zespół starego dworu: 

- dwór „stary”, drewniany rejestrowany na planie katastralnym 1847 r., obecnie murowany, wzniesiony 

w 2 poł. XIX w., 

- budynek gospodarczy (stodoła i budynek inwentarski), 

- relikty ogrodu po południowej stronie dworu, z gazonem i podjazdem, 

- sad po wschodniej i północnej stronie dworu, 

b) zespół nowego dworu: 

- „nowy” dwór, obecnie biblioteka i świetlica, wcześniej szkoła, zbudowany na pocz. XX w., 

murowany, 

- remiza straży pożarnej, zbudowana pocz. XX w., murowana, 

c) dawna zagroda młynarza – chałupa, wzniesiona w 2 poł. XIX w., drewniana, konstrukcji zrębowej, 

Dołuszyce 75 (obecnie ul. Dołuszycka 69) wraz ze stawami; 

d) chałupa, Dołuszyce nr 17 (obecnie ul. Dołuszycka 53), zbudowana w 1883 r., drewniana, konstrukcji 

zrębowej, 

e) zagroda, Dołuszyce nr 21 (obecnie ul. Dołuszycka 31): 

- chałupa, zbudowana w 1912 r., drewniana, konstrukcji zrębowej, 

- stodoła, zbudowana w 2 poł. XIX w., rozbudowana w XX w., drewniana, konstrukcji zrębowej, 

- spichlerzyk, zbudowany ok. 1860 r., drewniany; 

6) dla obiektów i obszarów wymienionych w pkt 5 obowiązują następujące ustalenia: 

a) zakaz rozbudowy i nadbudowy, 

b) zachowanie gabarytów brył, 

c) zachowanie układu i kątów nachylenia połaci dachowych, 

d) zachowanie tradycyjnej formy elewacji i detali architektonicznych, 

e) zachowanie wzajemnych proporcji elementów detali architektonicznych; 

f) rekultywacja pod nadzorem konserwatorskim ogrodu w zespole starego dworu; 

g) zachowanie i rekultywacja stawów; 

7) wskazuje się do ochrony obiekty o tradycyjnych cechach zabudowy, oznaczone na rysunku planu 

symbolem graficznym, dla których obowiązują następujące ustalenia: 

a) zachowanie gabarytów brył, 
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b) zachowanie układu i kątów nachylenia połaci dachowych, 

c) zachowanie tradycyjnej formy elewacji, 

8) wskazuje się do ochrony zabytkowe krzyże i kapliczki, oznaczone na rysunku planu symbolem graficznym: 

a) krzyż datowany na 1969 r. z drewnianą figurą Ukrzyżowanego Chrystusa z XIX (?) w., zlokalizowany 

przy skrzyżowaniu ulic Strzeleckiej i Dołuszyckiej, 

b) kapliczka Niepokalanie Poczętej Panny Marii, zlokalizowana przy skrzyżowaniu ulic Strzeleckiej 

i Dębnik; 

9) na obszarze objętym planem zlokalizowane są stanowiska archeologiczne oznaczone na rysunku planu 

symbolem graficznym i numerem, dla których obowiązują przepisy odrębne w zakresie ochrony zabytków 

i opieki nad zabytkami: 

 Lp. 
 nr stanowiska 

 w miejscowości 
 funkcja obiektu  chronologia  lokalizacja na obszarze objętym planem 

 1.  104-61/70 
 1. ślad osadnictwa 

 2. ślad osadnictwa 

 nieokreślona 

 prahistoria 
 1US 

 2.  104-61/71  1. ślad osadnictwa  epoka kamienia  2US 

 3.  104-61/72  1. ślad osadnictwa  epoka kamienia  1Zn 

 4.  104-61/74  1. ślad osadnictwa 2. osada 
 prahistoria 

 późne średniowiecze 
 7MN 

 5.  104-61/75  1. ślad osadnictwa  epoka kamienia  4U 

 6.  105-61/11  1. ślad osadnictwa  neolit  26MN 

 7.  105-61/31  1. ślad osadnictwa  średniowiecze  17MN 

 8.  105-61/32 
 1. ślad osadnictwa 

 2. ślad osadnictwa 

 epoka kamienia 

 prahistoria 
 1ZP 

 9.  105-61/33  1. ślad osadnictwa  epoka kamienia  8MN 

 10.  105-61/34  1. ślad osadnictwa  epoka kamienia  21MN 

 11.  105-61/35  1. ślad osadnictwa  epoka kamienia  36MN 

§ 11. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

1) wyznacza się układ przestrzeni publicznych, które tworzą tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 

US, ZP, KDG, KDL, KDD; 

2) dla przestrzeni publicznych ustala się nakaz: 

a) zachowania ich jako ogólnodostępne, 

b) tworzenia miejsc skupiających użytkowników przestrzeni publicznej z wykorzystaniem obiektów małej 

architektury w taki sposób, by nie kolidowały z urządzeniami komunikacyjnymi; 

3) przy realizacji inwestycji takich jak m.in. parkingi, ciągi pieszo-jezdne, nakaz stosowania powierzchni 

chłonnych. 

§ 12. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu ustala się: 

1) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz minimalna powierzchnia 

nowo wydzielonych działek budowlanych zawarte w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych 

terenów; 

2) w zakresie zasad kształtowania zabudowy: 

a) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych 

oraz do granic przyległych nieruchomości zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy 

wyznaczonymi na rysunku planu, 

b) dopuszczenie przebudowy i nadbudowy istniejących budynków i części budynków zlokalizowanych 

pomiędzy linią rozgraniczającą drogi a nieprzekraczalną linią zabudowy, 
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c) odległość zabudowy od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych, dopuszczonych planem, 

a nieoznaczonych na rysunku planu, minimum 4,0 m. 

§ 13. W zakresie granic i sposobu zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszarów narażonych na osuwanie się mas ziemnych 

ustala się: 

1) zasady zagospodarowania na terenach narażonych na osuwanie się mas ziemnych zgodnie z zapisami §15 

pkt 2; 

2) obszar objęty planem graniczy bezpośrednio z Obszarem Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza 

Wiśnickiego, ustanowiony Uchwałą Nr XVIII/302/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 

27 lutego 2012 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego, dla 

którego obowiązują nakazy i zakazy odnośnie zagospodarowania terenu zgodnie z ww. uchwałą; 

3) na terenie 1MN zlokalizowane są 3 pomniki przyrody stanowiące grupę drzew, ustanowione Zarządzeniem 

Nr 2/87 Wojewody Tarnowskiego z dnia 26 lutego 1987 r., dla których obowiązują nakazy i zakazy 

odnośnie zagospodarowania terenu zgodnie z ww. zarządzeniem; 

4) część obszaru objętego planem zlokalizowana jest w zasięgu projektowanej strefy ochrony pośredniej 

ujęcia wody powierzchniowej Bochnia – Chodenice na Rabie, dla których obowiązują ustalenia zgodnie 

§17 pkt 5c niniejszej uchwały. 

§ 14. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się: 

1) możliwość scalania i podziału istniejących działek w poszczególnych terenach na działki budowlane, 

w oparciu o warunki określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami i według następujących zasad: 

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych i minimalne szerokości frontów 

zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów, 

b) dopuszczenie podziału istniejących działek budowlanych z pominięciem minimalnych wartości 

określonych w przepisach szczegółowych: 

- w celu powiększenia, regulacji kształtu działki lub poprawy jej dostępności, 

- w celu wydzielenia nowych dojazdów, dróg i parkingów, 

c) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek budowlanych w stosunku do przyległego pasa 

drogowego 90° z tolerancją 30°; 

2) minimalna szerokość pasa drogi w przypadku wydzielenia nieoznaczonych na rysunku planu dróg 

wewnętrznych – 6,0 m; 

3) parametry działek budowlanych określone w niniejszej uchwale nie dotyczą obiektów i urządzeń 

infrastruktury technicznej. 

§ 15. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu 

ustala się: 

1) zakaz lokalizacji budynków w granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: ZP, Zn, ZL, 

ZLZ, KDGP, KDG, KDL, KDD, KDW, z zastrzeżeniem §16 pkt 2; 

2) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych na obszarach narażonych na osuwanie się mas ziemnych, 

oznaczonych na rysunku planu symbolem graficznym, zgodnie z kartą osuwiska lub danymi Systemu 

Osłony Przeciwosuwiskowej; 

3) zakaz lokalizacji budynków w odległości mniejszej niż 3,0 m od górnej krawędzi skarpy cieku wodnego; 

4) zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do cieków wodnych w odległości mniejszej niż 1,5 m od 

górnej krawędzi skarpy; 

5) zakaz lokalizacji budynków w odległości 5,0 m od odwiertów poszukiwawczych ropy i gazu Kolanów, 

Dołuszyce i Wiśnicz Nowy, oznaczonych symbolem graficznym na rysunku planu; 

6) zakaz lokalizacji budynków oraz nasadzeń roślinności wysokiej w pasie technologicznym o szerokości: 

a) po 40 m po obu stronach osi linii elektroenergetycznej 400 kV, 
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b) po 15 m po obu stronach osi linii elektroenergetycznej 110 kV, 

c) po 7,5 m po obu stronach osi linii elektroenergetycznej 30 kV i 15 kV. 

§ 16. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się: 

1) układ komunikacyjny, który tworzą: 

a) istniejące i projektowane drogi publiczne, na które składają się: 

- droga publiczna klasy głównej ruchu przyspieszonego, oznaczona symbolem KDGP, w ciągu drogi 

krajowej nr 94 o szerokości w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 

- droga publiczna klasy głównej, oznaczona symbolem KDG, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 965  

– ul. Wiśnicka, o szerokości w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 

- droga publiczna klasy lokalnej, oznaczona symbolem KDL, w ciągu drogi powiatowej nr 2086K  

– ul. Strzelecka, o szerokości w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 

- drogi publiczne klasy dojazdowej, oznaczone symbolem KDD, o szerokości w liniach 

rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, 

b) istniejące i projektowane drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW; 

2) dopuszczenie wprowadzania na terenach dróg, urządzeń, budowli i obiektów budowlanych związanych 

wyłącznie z: 

a) przeznaczeniem terenu, 

b) urządzeniami infrastruktury technicznej, 

c) urządzeniami pomocniczymi związanymi z prowadzeniem, organizacją i obsługą ruchu drogowego, 

między innymi: zatok autobusowych i postojowych, wiat przystankowych, miejsc parkingowych, 

elementów małej architektury, ścieżek rowerowych, zieleni przyulicznej, urządzeń służących 

ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnej; 

d) zapewnieniem ciągłości przepływu cieków wodnych na odcinkach przeciętych drogami – przepusty, 

mosty; 

3) dopuszczenie obsługi terenów wyznaczonych planem z dróg wewnętrznych nieoznaczonych na rysunku 

planu, a dopuszczonych w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów, z zastrzeżeniem § 14 

pkt 2; 

4) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych i sposobu ich realizacji: 

a) ustala się wskaźniki parkingowe według przeznaczenia terenu: 

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – na wydzielonej działce budowlanej minimum 

2 miejsca postojowe, wliczając miejsca garażowe, 

- dla handlu detalicznego, usług drobnych – minimum 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 50 m
2 

powierzchni użytkowej obiektu, 

- dla terenowych urządzeń sportowych, krytych urządzeń sportowych – minimum 15 miejsc 

postojowych na każde 100 miejsc użytkowych, 

- dla placów zabaw, ogrodów jordanowskich – minimum 5 miejsc postojowych na każde rozpoczęte 

1000 m
2 
powierzchni terenu, 

- dla zieleni urządzonej, polan rekreacyjnych – minimum 1 miejsce postojowe na 3000 m
2 

powierzchni 

terenu, 

b) dla nie wymienionych w lit. a obszarów i obiektów ustala się obowiązek zapewnienia: 

- w przypadku obiektów budowlanych – minimum 2 miejsc postojowych na 100 m
2 

powierzchni 

użytkowej, 

- w przypadku przeznaczeń nie związanych z realizacją zabudowy – minimum 2 miejsc postojowych na 

1000 m
2 
powierzchni terenu, 
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c) dla zabudowy usługowej, handlu detalicznego, usług drobnych, obiektów produkcyjnych w ramach 

ustalonej liczby miejsc postojowych obowiązek zapewnienia 1 miejsca postojowego dla osoby 

niepełnosprawnej na każde rozpoczęte 10 miejsc, przy czym obowiązek realizacji pierwszego miejsca 

następuje powyżej 4. stanowiska postojowego. 

§ 17. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

1) dopuszcza się budowę nowych oraz zachowanie, przebudowę i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej; 

2) ustala się budowę elementów infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg, jeżeli 

nie naruszą one warunków technicznych drogi; 

3) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń inżynieryjnych poza terenami położonymi w liniach 

rozgraniczających dróg, na terenach działek do nich przyległych, jeżeli nie wykluczy to możliwości 

zagospodarowania terenów zgodnie z ustalonym przeznaczeniem; 

4) w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

a) ustala się zasilanie w wodę z wodociągu „Bochnia” zasilanego z ujęcia wody z Rzeki Raby 

(zlokalizowanego poza obszarem objętym planem) oraz systemem wodociągowym prowadzonym 

wzdłuż istniejących i projektowanych dróg, o średnicy nie mniejszej niż ø 80 mm, 

b) dopuszcza się możliwość stosowania rozwiązań indywidualnych do czasu objęcia poszczególnych 

terenów siecią wodociągową; 

5) w zakresie odprowadzania ścieków bytowych: 

a) ustala się budowę sieci kanalizacyjnej wzdłuż istniejących i projektowanych dróg o średnicy 

nie mniejszej niż ø 90 mm, 

b) ustala się odprowadzanie ścieków bytowych do sieci kanalizacyjnej; 

c) do czasu objęcia poszczególnych terenów siecią kanalizacyjną dopuszcza się możliwość zastosowania 

rozwiązań indywidualnych, nie dotyczy terenów oznaczonych symbolami 1MNU, 1US 

i zlokalizowanych w zasięgu projektowanej strefy ochrony pośredniej od ujęcia wody; 

6) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych: 

a) zakazuje się odprowadzania wód opadowych i roztopowych zanieczyszczonych produktami 

organicznymi, ropopochodnymi i mineralnymi do ciągów kanalizacji sanitarnej, do wód otwartych i do 

gruntu bez uprzedniego podczyszczenia, 

b) ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych bezpośrednio do gruntu na własnej działce; 

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 

a) dopuszcza się budowę sieci gazowej w liniach rozgraniczających dróg, poza pasami jezdni, zgodnie 

z przepisami odrębnymi, 

b) dopuszcza się możliwość zastosowania rozwiązań indywidualnych do czasu objęcia poszczególnych 

terenów siecią gazową; 

8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

a) zasilanie odbiorców w energię elektryczną za pośrednictwem istniejących i nowoprojektowanych linii 

średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych, 

b) dopuszcza się przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej z linii napowietrznych na kablowe, 

c) dopuszcza się indywidualne systemy pozyskiwania energii, takie jak: energia słoneczna przetworzona na 

prąd elektryczny w ogniwach fotowoltaicznych; 

d) zakazuje się lokalizacji turbin wiatrowych i biogazowni; 

9) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się ogrzewanie budynków z indywidualnych źródeł ciepła, w tym 

w szczególności przy wykorzystaniu paliw ekologicznie czystych: gaz, lekki olej opałowy, pompy ciepła, 

kolektory słoneczne; 
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10) w zakresie telekomunikacji: 

a) ustala się obsługę z istniejących i rozbudowywanych sieci telekomunikacyjnych, 

b) z uwagi na ochronę krajobrazu dopuszcza się lokalizację urządzeń telekomunikacyjnych w formie 

urządzeń w pełni zamaskowanych, niewyróżniających się w otoczeniu przyrodniczym; 

11) w zakresie melioracji ustala się możliwość lokalizacji nowych oraz zmiany przebiegu istniejących rowów 

melioracyjnych i cieków wodnych w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie urządzeń 

melioracyjnych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

12) w zakresie gospodarki odpadami ustala się jej prowadzenie zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 18. Ustala się granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym tożsame 

z liniami rozgraniczającymi tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1) KDGP, KDG, KDL, KDD – przeznaczone do realizacji inwestycji celu publicznego związanej z budową 

i utrzymaniem dróg, a także związanej z budową i utrzymywaniem publicznych urządzeń służących do 

zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków; 

2) UP – przeznaczone do realizacji inwestycji celu publicznego związanej z budową oraz utrzymaniem 

publicznych usług zdrowia, usług oświaty, usług opieki społecznej i socjalnej; 

3) US – przeznaczone do realizacji inwestycji celu publicznego związanej z budową i utrzymaniem 

publicznych terenów usług sportu, rekreacji i wypoczynku; 

4) tereny przez które przebiegają cieki wodne – przeznaczone do realizacji inwestycji celu publicznego 

związanej z budową i utrzymaniem obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników 

i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 

powodzią, a także regulacji i utrzymywaniu wód oraz urządzeń melioracji wodnych. 

§ 19. Ustala się granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych tożsame z liniami rozgraniczającymi tereny 

oznaczone na rysunku planu symbolami 1US, 2US, 3US, 1ZP, 2ZP. 

§ 20. W zakresie zasad dotyczących kolorystyki obiektów budowlanych oraz pokrycia dachów ustala się: 

1) nakaz stosowania kolorystyki elewacji zewnętrznych budynków w odcieniach bieli, szarości, żółci i beżu 

o niskim nasyceniu barw (odnośnie tynków wyłącznie system NCS w przedziale od 0000 do 2020, czyli 

nie więcej niż 20% czerni w barwie oraz nie więcej niż 20% chromatyczności barwy) oraz wynikającej ze 

stosowania w elewacji materiałów takich jak m.in. drewno, cegła, kamień, szkło, blacha; 

2) nakaz stosowania pokryć dachowych w odcieniach: brązu, czerwieni i grafitu, z wyjątkiem dachów 

z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację. 

§ 21. .W zakresie zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych i szyldów reklamowych: 

1) zakazuje się lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych; 

2) dopuszcza się lokalizowanie szyldów: 

a) na ogrodzeniach, 

b) na budynkach, 

c) wystających poza obrys budynku maksymalnie 1 m, 

d) w liczbie nie większej niż jeden szyld na jedną działalność gospodarczą, 

e) o wysokości maksymalnie 0,7 m; 

3) dopuszcza się lokalizowanie reklam remontowo – budowlanych; 

4) zakaz umieszczania szyldów o jaskrawej kolorystyce, odbijających światło, odblaskowych, projekcji 

świetlnych, elementów ruchomych, neonów oraz światła o zmieniającym się natężeniu, błyskowego lub 

pulsującego. 
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§ 22. W zakresie zasad stosowania ogrodzeń ustala się: 

1) za ogrodzenia nie uważa się elementów małej architektury takich jak murki o wysokości do 0,5 m, 

pachołki, słupki, pojemniki z zielenią, ogrodzenia sezonowych ogródków kawiarnianych, barierki 

ochronne; 

2) zakaz grodzenia terenów: 1ZP, 2ZP; 

3) maksymalną wysokość ogrodzeń, mierząc od poziomu terenu do najwyższego punktu ogrodzenia – 1,6 m, 

z wyjątkiem ogrodzeń urządzeń sportu i rekreacji; 

4) zakaz realizacji od strony dróg publicznych ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń z prefabrykowanych 

elementów betonowych, żelbetowych i blachy; 

5) dopuszczenie stosowania ogrodzeń w formie żywopłotów. 

Rozdział 3. 

Ustalenia szczegółowe 

§ 23. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN 

ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi nieuciążliwe realizowane w budynku o przeznaczeniu podstawowym, stanowiące maksymalnie 

30 % powierzchni całkowitej budynku, 

b) budynki gospodarcze i garażowe związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 20% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 50% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 8,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych: dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 1KDD, 
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b) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej tereny 2U i 1US, 

c) pozostałe linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m
2
; 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 20,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem drogi oznaczonej symbolem 1KDD; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy 

ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4; 

8) w zakresie granic i sposobu zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 

na podstawie przepisów odrębnych – dla 3 pomników przyrody, stanowiących grupę drzew należy 

stosować ustalenia § 13 pkt 3 niniejszej uchwały; 

9) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu – 

w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej, należy stosować ustalenia §15 pkt 6 niniejszej 

uchwały. 

§ 24. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MN 

ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi nieuciążliwe realizowane w budynku o przeznaczeniu podstawowym, stanowiące maksymalnie 

30 % powierzchni całkowitej budynku, 

b) budynki gospodarcze i garażowe związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 20% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 50% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 8,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych: dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 
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4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 1KDD, 

b) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej teren 2US, 

c) pozostałe linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 20,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem drogi oznaczonej symbolem 1KDD; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy 

ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4; 

8) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu – 

w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej, należy stosować ustalenia §15 pkt 6 niniejszej 

uchwały. 

§ 25. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 3MN 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi nieuciążliwe realizowane w budynku o przeznaczeniu podstawowym, stanowiące maksymalnie 

30 % powierzchni całkowitej budynku, 

b) budynki gospodarcze i garażowe związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 8,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych: dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 
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4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 3KDD, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW; 

b) pozostałe linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 18,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem dróg oznaczonych symbolami 

3KDD, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy 

ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4; 

8) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu – 

w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej, należy stosować ustalenia §15 pkt 6 niniejszej 

uchwały. 

§ 26. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 4MN 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi nieuciążliwe realizowane w budynku o przeznaczeniu podstawowym, stanowiące maksymalnie 

30 % powierzchni całkowitej budynku, 

b) budynki gospodarcze i garażowe związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 8,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych: dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 
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4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości min. 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 3KDD, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) od linii rozgraniczającej drogi 1KDGP zgodnie z rysunkiem planu, 

c) pozostałe linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 18,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem drogi oznaczonej symbolem 3KDD; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy 

ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4; 

8) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu – 

w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej, należy stosować ustalenia §15 pkt 6 niniejszej 

uchwały. 

§ 27. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 5MN 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi nieuciążliwe realizowane w budynku o przeznaczeniu podstawowym, stanowiące maksymalnie 

30 % powierzchni całkowitej budynku, 

b) budynki gospodarcze i garażowe związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 8,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych: dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 
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4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 4KDD, 

b) w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 5KDD, 

c) pozostałe linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 18,0 m; 

6) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy 

ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4; 

7) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem dróg oznaczonych symbolami 

4KDD, 5KDD. 

§ 28. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 6MN 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi nieuciążliwe realizowane w budynku o przeznaczeniu podstawowym, stanowiące maksymalnie 

30 % powierzchni całkowitej budynku, 

b) budynki gospodarcze i garażowe związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 8,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych: dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej dróg 4KDD i 5KDD, 
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b) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej dróg 6KDW, 7KDW; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 18,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem dróg oznaczonych symbolami 

4KDD, 5KDD, 6KDW, 7KDW; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy 

ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4; 

8) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu – 

w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej, należy stosować ustalenia §15 pkt 6 niniejszej 

uchwały. 

§ 29. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 7MN 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi nieuciążliwe realizowane w budynku o przeznaczeniu podstawowym, stanowiące maksymalnie 

30 % powierzchni całkowitej budynku; 

b) budynki gospodarcze i garażowe związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną; 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze; 

e) obiekty małej architektury; 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 8,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych: dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 4KDD, 
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b) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej dróg 6KDW, 7KDW, 8KDW; 

c) linie zabudowy od pozostałych terenów zgodnie z rysunkiem planu; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m
2
; 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 18,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem dróg oznaczonych symbolami 

4KDD, 6KDW, 7KDW, 8KDW; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4; 

b) dla stanowiska archeologicznego o nr 104-61/74 należy stosować ustalenia §10 pkt 9; 

8) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu – 

w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej, należy stosować ustalenia §15 pkt 6 niniejszej 

uchwały. 

§ 30. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 8MN 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi nieuciążliwe realizowane w budynku o przeznaczeniu podstawowym, stanowiące maksymalnie 

30 % powierzchni całkowitej budynku, 

b) budynki gospodarcze i garażowe związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 8,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych: dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 
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4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości min. 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 4KDD, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 10KDW; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 18,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem dróg oznaczonych symbolami 

4KDD, 10KDW; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4; 

b) dla obiektów o tradycyjnych cechach zabudowy zabytków należy stosować ustalenia §10 pkt 7, 

c) dla stanowiska archeologicznego o nr 105-61/33 należy stosować ustalenia §10 pkt 9; 

8) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu – 

w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej, należy stosować ustalenia §15 pkt 6 niniejszej 

uchwały; 

9) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu – 

zasady zagospodarowania na obszarach narażonych na osuwanie się mas ziemnych zgodnie z ustaleniami 

§15 pkt 2. 

§ 31. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 9MN 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi nieuciążliwe realizowane w budynku o przeznaczeniu podstawowym, stanowiące maksymalnie 

30 % powierzchni całkowitej budynku, 

b) budynki gospodarcze i garażowe związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej do 8,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 6,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych: dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 
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- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 7KDD, 

b) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej dróg 10KDW, 11KDW, 

c) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej terenu 1ZP; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 18,0 m; 

6) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy 

ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4; 

7) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem dróg oznaczonych symbolem 

7KDD, 10KDW, 11KDW. 

§ 32. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 10MN 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi nieuciążliwe realizowane w budynku o przeznaczeniu podstawowym, stanowiące maksymalnie 

30 % powierzchni całkowitej budynku, 

b) budynki gospodarcze i garażowe związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 20% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 50% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 8,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych: dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 
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g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości min. 6,0 m od linii rozgraniczającej dróg 7KDD i 13KDW, zgodnie z rysunkiem planu; 

b) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej terenu 4MNU, 

c) w odległości 12,0 m od linii rozgraniczającej terenu 1ZLZ, 

d) linie zabudowy od pozostałych terenów zgodnie z rysunkiem planu; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 20,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem dróg oznaczonych symbolami 

7KDD, 13KDW; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4; 

b) dla obiektów o tradycyjnych cechach zabudowy zabytków należy stosować ustalenia §10 pkt 7; 

8) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu – 

zasady zagospodarowania na obszarach narażonych na osuwanie się mas ziemnych zgodnie z ustaleniami 

§15 pkt 2. 

§ 33. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 11MN 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi nieuciążliwe realizowane w budynku o przeznaczeniu podstawowym, stanowiące maksymalnie 

30 % powierzchni całkowitej budynku; 

b) budynki gospodarcze i garażowe związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną; 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze; 

e) obiekty małej architektury; 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 20% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 50% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej do 8,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 6,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych: dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 
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- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy – w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 7KDD; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 20,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem drogi oznaczonej symbolem 7KDD; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy 

ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4. 

§ 34. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 12MN 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi nieuciążliwe realizowane w budynku o przeznaczeniu podstawowym, stanowiące maksymalnie 

30 % powierzchni całkowitej budynku, 

b) budynki gospodarcze i garażowe związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną; 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 8,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych: dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 
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4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości min. 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 7KDD, 

b) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej dróg 12KDW, 

c) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej terenów 3US, 1ZP, 

d) pozostałe linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 18,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem dróg oznaczonych symbolem 

7KDD, 12KDW; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy 

ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4. 

§ 35. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 13MN 

ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi nieuciążliwe realizowane w budynku o przeznaczeniu podstawowym, stanowiące maksymalnie 

30 % powierzchni całkowitej budynku, 

b) budynki gospodarcze i garażowe związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 8,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych: dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 
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a) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 12KDW, 

b) pozostałe linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 18,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem drogi oznaczonej symbolem 

12KDW; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy 

ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4; 

8) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu – 

zasady zagospodarowania na obszarach narażonych na osuwanie się mas ziemnych zgodnie z ustaleniami 

§15 pkt 2. 

§ 36. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 14MN 

ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi nieuciążliwe realizowane w budynku o przeznaczeniu podstawowym, stanowiące maksymalnie 

30 % powierzchni całkowitej budynku, 

b) budynki gospodarcze i garażowe związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) zakaz rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków, 

b) zakaz lokalizacji nowych budynków, 

c) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

4) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 18,0 m; 

5) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem drogi oznaczonej symbolem 

12KDW; 

6) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy 

ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4; 

7) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu – 

zasady zagospodarowania na obszarach narażonych na osuwanie się mas ziemnych zgodnie z ustaleniami 

§15 pkt 2. 

§ 37. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 15MN 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
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a) usługi nieuciążliwe realizowane w budynku o przeznaczeniu podstawowym, stanowiące maksymalnie 

30 % powierzchni całkowitej budynku, 

b) budynki gospodarcze i garażowe związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 8,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych: dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 12KDW, 

b) pozostałe linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 18,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem drogi oznaczonej symbolem 

12KDW; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy 

ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4; 

8) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu – 

zasady zagospodarowania na obszarach narażonych na osuwanie się mas ziemnych zgodnie z ustaleniami 

§15 pkt 2. 

§ 38. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 16MN 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
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a) usługi nieuciążliwe realizowane w budynku o przeznaczeniu podstawowym, stanowiące maksymalnie 

30 % powierzchni całkowitej budynku, 

b) budynki gospodarcze i garażowe związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 8,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych w zasięgu strefy częściowej ochrony konserwatorskiej: dachy dwuspadowe 

lub wielospadowe o kącie nachylenia od 35° do 45°, 

- budynków mieszkalnych poza zasięgiem strefy częściowej ochrony konserwatorskiej dachy płaskie 

lub dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej dróg 12KDW, 19KDW, 

b) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej terenu 7MNU; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 18,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem dróg oznaczonych symbolami 

12KDW, 19KDW; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) dla części terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy częściowej ochrony konserwatorskiej należy 

stosować ustalenia §10 pkt 1, 3; 

b) dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4. 

§ 39. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 17MN 

ustala się: 
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1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi nieuciążliwe realizowane w budynku o przeznaczeniu podstawowym, stanowiące maksymalnie 

30 % powierzchni całkowitej budynku, 

b) budynki gospodarcze i garażowe związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 8,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych w zasięgu strefy częściowej ochrony konserwatorskiej: dachy dwuspadowe 

lub wielospadowe o kącie nachylenia od 35° do 45°, 

- budynków mieszkalnych poza zasięgiem strefy częściowej ochrony konserwatorskiej dachy płaskie 

lub dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości min. 4,0 m od linii rozgraniczającej dróg 1KDL, 7KDD, 

b) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej dróg 12KDW, 

c) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej terenu 5MNU, 6MNU; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 18,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem dróg oznaczonych symbolami 

1KDL, 7KDD, 12KDW; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) dla części terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy częściowej ochrony konserwatorskiej należy 

stosować ustalenia §10 pkt 1,3. 
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b) dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4; 

c) dla obiektów o tradycyjnych cechach zabudowy zabytków należy stosować ustalenia §10 pkt 7; 

d) dla stanowiska archeologicznego o nr 105-61/31 należy stosować ustalenia par. 10 pkt 9. 

§ 40. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 18MN 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi nieuciążliwe realizowane w budynku o przeznaczeniu podstawowym, stanowiące maksymalnie 

30 % powierzchni całkowitej budynku, 

b) budynki gospodarcze i garażowe związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 8,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych w zasięgu strefy częściowej ochrony konserwatorskiej: dachy dwuspadowe 

lub wielospadowe o kącie nachylenia od 35° do 45°, 

- budynków mieszkalnych poza zasięgiem strefy częściowej ochrony konserwatorskiej dachy płaskie 

lub dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 1KDL, 

b) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 19KDW, 

c) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej terenu 2ZP; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 18,0 m; 
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6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem dróg oznaczonych symbolami 

1KDL, 19KDW; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) dla części terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy częściowej ochrony konserwatorskiej należy 

stosować ustalenia §10 pkt 1, 3, 

b) dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4. 

§ 41. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 19MN 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi nieuciążliwe realizowane w budynku o przeznaczeniu podstawowym, stanowiące maksymalnie 

30 % powierzchni całkowitej budynku, 

b) budynki gospodarcze i garażowe związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 20% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 50% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 8,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych: dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 7KDD, 

b) w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej terenu 20MN; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 20,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem drogi oznaczonej symbolem 7KDD; 
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7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy 

ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4. 

§ 42. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 20MN 

ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi nieuciążliwe realizowane w budynku o przeznaczeniu podstawowym, stanowiące maksymalnie 

30 % powierzchni całkowitej budynku, 

b) dopuszczenie utrzymania istniejącej działalności obsługi produkcji w gospodarstwach hodowlanych 

i ogrodniczych, 

c) budynki gospodarcze i garażowe związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

d) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

e) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

f) obiekty małej architektury, 

g) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 8,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych: dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w pasie odległym o 40 m od granicy strefy hydrogenicznej wyznaczonej w studium – zakaz 

podpiwniczania budynków, 

h) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 1KDL; 

b) w odległości min. 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 7KDD, zgodnie z rysunkiem planu; 

c) w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej terenu 19MN; 

d) pozostałe linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m
2
; 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 31 – Poz. 1135



b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 18,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem dróg oznaczonych symbolami 

1KDL, 7KDD; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy 

ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4. 

§ 43. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 21MN 

ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi nieuciążliwe realizowane w budynku o przeznaczeniu podstawowym, stanowiące maksymalnie 

30 % powierzchni całkowitej budynku, 

b) budynki gospodarcze i garażowe związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 8,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 7,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych w zasięgu strefy częściowej ochrony konserwatorskiej: dachy dwuspadowe 

lub wielospadowe o kącie nachylenia od 35° do 45°, 

- budynków mieszkalnych poza zasięgiem strefy częściowej ochrony konserwatorskiej dachy płaskie 

lub dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w pasie odległym o 40 m od granicy strefy hydrogenicznej wyznaczonej w studium – zakaz 

podpiwniczania budynków, 

h) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej dróg 1KDL, 11KDD, 

b) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej dróg 9KDD, 15KDW, 16KDW, 17KDW, 18KDW, 

c) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej terenu 8MNU, 
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d) pozostałe linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 18,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem dróg oznaczonych symbolem 

1KDL, 11KDD, 15KDW, 16KDW, 17KDW, 18KDW; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) dla części terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy częściowej ochrony konserwatorskiej należy 

stosować ustalenia §10 pkt 1, 3, 

b) dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4, 

c) dla stanowiska archeologicznego o nr 105-61/32 należy stosować ustalenia §10 pkt 9, 

d) dla obiektów o tradycyjnych cechach zabudowy zabytków należy stosować ustalenia §10 pkt 7. 

8) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu – 

w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej, należy stosować ustalenia §15 pkt 6 niniejszej 

uchwały. 

§ 44. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 22MN 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi nieuciążliwe realizowane w budynku o przeznaczeniu podstawowym, stanowiące maksymalnie 

30 % powierzchni całkowitej budynku 

b) budynki gospodarcze i garażowe związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 8,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych w zasięgu strefy częściowej ochrony konserwatorskiej: dachy dwuspadowe 

lub wielospadowe o kącie nachylenia od 35° do 45°, 

- budynków mieszkalnych poza zasięgiem strefy częściowej ochrony konserwatorskiej dachy płaskie 

lub dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 
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- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 11KDD, 

b) linie zabudowy od pozostałych terenów zgodnie z rysunkiem planu; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 18,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem dróg oznaczonych symbolami 

11KDD, 25KDW; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) dla części terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy częściowej ochrony konserwatorskiej należy 

stosować ustalenia §10 pkt 1, 3, 

b) dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4. 

§ 45. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 23MN 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi nieuciążliwe realizowane w budynku o przeznaczeniu podstawowym, stanowiące maksymalnie 

30 % powierzchni całkowitej budynku, 

b) budynki gospodarcze i garażowe związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 8,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych: dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 
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- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości – nie ustala się ze względu na brak podstaw; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem drogi oznaczonej symbolem 

25KDW; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) dla obiektów ujętych w ewidencji zabytków należy stosować ustalenia §10 pkt 5, 6, 

b) dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4. 

§ 46. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 24MN 

ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi nieuciążliwe realizowane w budynku o przeznaczeniu podstawowym, stanowiące maksymalnie 

30 % powierzchni całkowitej budynku, 

b) budynki gospodarcze i garażowe związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 8,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych: dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości – nie ustala się ze względu na brak podstaw; 
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6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem drogi oznaczonej symbolem 

25KDW; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4; 

b) dla obiektów o tradycyjnych cechach zabudowy należy stosować ustalenia §10 pkt 7, 

8) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu – 

w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej, należy stosować ustalenia §15 pkt 6 niniejszej 

uchwały. 

§ 47. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 25MN 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi nieuciążliwe realizowane w budynku o przeznaczeniu podstawowym, stanowiące maksymalnie 

30 % powierzchni całkowitej budynku, 

b) dopuszczenie utrzymania istniejącej działalności w zakresie produkcji drobnej, 

c) budynki gospodarcze i garażowe związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

d) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

e) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

f) obiekty małej architektury, 

g) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej do 10,0 m, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia od 35° do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe o kącie 

nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej dróg 9KDD, 10KDD, 11KDD, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 24KDW; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m
2
, 
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b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 18,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem dróg oznaczonych symbolami 

9KDD, 10KDD, 11KDD, 24KDW; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy częściowej ochrony konserwatorskiej należy stosować 

ustalenia §10 pkt 1, 2, 3, 

b) dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4; 

c) dla obiektów o tradycyjnych cechach zabudowy należy stosować ustalenia §10 pkt 7. 

§ 48. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 26MN 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi nieuciążliwe realizowane w budynku o przeznaczeniu podstawowym, stanowiące maksymalnie 

30 % powierzchni całkowitej budynku, 

b) budynki gospodarcze i garażowe związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 8,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych w zasięgu strefy częściowej ochrony konserwatorskiej: dachy dwuspadowe 

lub wielospadowe o kącie nachylenia od 35° do 45°, 

- budynków mieszkalnych poza zasięgiem strefy częściowej ochrony konserwatorskiej dachy płaskie 

lub dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe o kącie 

nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej dróg 1KDL, 9KDD, 10KDD; 
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b) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej dróg 20KDW, 21KDW, 22KDW, 23KDW, 24KDW; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m
2
; 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 18,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem dróg oznaczonych symbolami 

1KDL, 9KDD, 10KDD, 21KDW, 22KDW, 23KDW, 24KDW; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy częściowej ochrony konserwatorskiej należy stosować 

ustalenia §10 pkt 1, 2, 3, 

b) dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4; 

c) dla obiektów ujętych w ewidencji zabytków należy stosować ustalenia §10 pkt 5, 6, 

d) dla obiektów o tradycyjnych cechach zabudowy zabytków należy stosować ustalenia §10 pkt 7, 

e) dla stanowiska archeologicznego o nr 104-61/11 należy stosować ustalenia §10 pkt 9; 

8) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu – 

w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej, należy stosować ustalenia §15 pkt 6 niniejszej 

uchwały. 

§ 49. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 27MN 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi nieuciążliwe realizowane w budynku o przeznaczeniu podstawowym, stanowiące maksymalnie 

30 % powierzchni całkowitej budynku, 

b) budynki gospodarcze i garażowe związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 8,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych: dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 
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- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 4KDD, zgodnie z rysunkiem planu, 

b) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej dróg 9KDW, 10KDW, 

c) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej terenu 3U; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 18,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem dróg oznaczonych symbolami 

4KDD, 9KDW, 10KDW; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy 

ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4; 

8) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu – 

w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej, należy stosować ustalenia §15 pkt 6 niniejszej 

uchwały. 

§ 50. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 28MN 

ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi nieuciążliwe realizowane w budynku o przeznaczeniu podstawowym, stanowiące maksymalnie 

30 % powierzchni całkowitej budynku, 

b) budynki gospodarcze i garażowe związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 8,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych: dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 
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- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) od linii rozgraniczającej drogi 9KDW zgodnie z rysunkiem planu, 

b) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 26KDW, 

c) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej terenu 4U, 

d) pozostałe linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 18,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem dróg oznaczonych symbolami 

9KDW, 26KDW; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy 

ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4; 

8) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu – 

w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej, należy stosować ustalenia §15 pkt 6 niniejszej 

uchwały; 

9) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu – 

zasady zagospodarowania na obszarach narażonych na osuwanie się mas ziemnych zgodnie z ustaleniami 

§15 pkt 2. 

§ 51. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 29MN 

ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi nieuciążliwe realizowane w budynku o przeznaczeniu podstawowym, stanowiące maksymalnie 

30 % powierzchni całkowitej budynku, 

b) budynki gospodarcze i garażowe związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 8,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 
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f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych: dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości – nie ustala się ze względu na brak podstaw; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem drogi oznaczonej symbolem 6KDD; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy 

ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4; 

8) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu – 

w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej, należy stosować ustalenia §15 pkt 6 niniejszej 

uchwały. 

§ 52. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 30MN 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi nieuciążliwe realizowane w budynku o przeznaczeniu podstawowym, stanowiące maksymalnie 

30 % powierzchni całkowitej budynku, 

b) budynki gospodarcze i garażowe związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 8,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych: dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 
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- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi 8KDD, 

b) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 26KDW, 

c) w odległości 4,0 m o linii rozgraniczającej terenu 5U; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 18,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem dróg oznaczonych symbolami 

8KDD, 26KDW; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy 

ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4. 

§ 53. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 31MN 

ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi nieuciążliwe realizowane w budynku o przeznaczeniu podstawowym, stanowiące maksymalnie 

30 % powierzchni całkowitej budynku, 

b) budynki gospodarcze i garażowe związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 8,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych: dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 
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g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 9,0 m od linii rozgraniczającej drogi 1KDL, 

b) w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 8KDD, 

c) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 26KDW, 

d) pozostałe linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m
2
; 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 18,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem dróg oznaczonych symbolami 

1KDL, 8KDD, 26KDW; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy 

ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4; 

8) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu – 

w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej, należy stosować ustalenia §15 pkt 6 niniejszej 

uchwały; 

9) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu – 

zasady zagospodarowania na obszarach narażonych na osuwanie się mas ziemnych zgodnie z ustaleniami 

§15 pkt 2. 

§ 54. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 32MN 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi nieuciążliwe realizowane w budynku o przeznaczeniu podstawowym, stanowiące maksymalnie 

30 % powierzchni całkowitej budynku, 

b) budynki gospodarcze i garażowe związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 8,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych: dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 
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- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 8KDD; 

b) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 27KDW; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 18,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem dróg oznaczonych symbolami 

8KDD, 27KDW; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy 

ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4; 

8) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu – 

w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej, należy stosować ustalenia §15 pkt 6 niniejszej 

uchwały. 

§ 55. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 33MN 

ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi nieuciążliwe realizowane w budynku o przeznaczeniu podstawowym, stanowiące maksymalnie 

30 % powierzchni całkowitej budynku, 

b) budynki gospodarcze i garażowe związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 8,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych: dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 
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- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej dróg 1KDL, 8KDD, 

b) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 27KDW, 28KDW, 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 18,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem dróg oznaczonych symbolami 

1KDL, 8KDD, 27KDW, 28KDW; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4; 

b) dla obiektów o tradycyjnych cechach zabudowy zabytków należy stosować ustalenia §10 pkt 7. 

§ 56. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 34MN 

ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej lub 

bliźniaczej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi nieuciążliwe realizowane w budynku o przeznaczeniu podstawowym, stanowiące maksymalnie 

30 % powierzchni całkowitej budynku, 

b) budynki gospodarcze i garażowe związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 8,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych: dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 
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- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi 1KDG, 

b) w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 1KDL, 

c) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej dróg 27KDW, 28KDW, 29KDW, 

d) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej teren 10MNU i 11MNU; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 600 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 18,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej: 

a) obsługę terenu za pośrednictwem dróg oznaczonych symbolami 27KDW, 28KDW, 29KDW, 

b) zakaz obsługi nowo wydzielonych działek budowlanych z drogi oznaczonej symbolem 1KDG. 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4, 

b) dla obiektów o tradycyjnych cechach zabudowy zabytków należy stosować ustalenia §10 pkt 7; 

8) W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu 

w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej, należy stosować ustalenia §15 pkt 6 niniejszej 

uchwały. 

§ 57. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 35MN 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej lub 

bliźniaczej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi nieuciążliwe realizowane w budynku o przeznaczeniu podstawowym, stanowiące maksymalnie 

30 % powierzchni całkowitej budynku, 

b) budynki gospodarcze i garażowe związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 
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- mieszkaniowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 8,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych: dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 1KDL, 

b) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej dróg 28KDW, 29KDW; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 600 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 18,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem dróg oznaczonych symbolami, 

1KDL, 28KDW, 29KDW; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy 

ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4. 

§ 58. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 36MN 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi nieuciążliwe realizowane w budynku o przeznaczeniu podstawowym, stanowiące maksymalnie 

30 % powierzchni całkowitej budynku, 

b) budynki gospodarcze i garażowe związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 8,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 
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f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych w zasięgu strefy częściowej ochrony konserwatorskiej: dachy dwuspadowe 

lub wielospadowe o kącie nachylenia od 35° do 45°, 

- budynków mieszkalnych poza zasięgiem strefy częściowej ochrony konserwatorskiej dachy płaskie 

lub dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe o kącie 

nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej dróg 1KDL, 10KDD, zgodnie z rysunkiem planu;, 

b) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 30KDW, 31KDW, 32KDW, 33KDW, 34KDW, 

35KDW; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 18,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem dróg oznaczonych symbolami 

1KDL, 10KDD, 30KDW, 31KDW, 32KDW, 33KDW, 34KDW, 35KDW. 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) dla części terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy częściowej ochrony konserwatorskiej należy 

stosować ustalenia §10 pkt 1, 2, 3, 

b) dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4, 

c) dla obiektów o tradycyjnych cechach zabudowy zabytków należy stosować ustalenia §10 pkt 7, 

d) dla stanowiska archeologicznego o nr 105-61/35 należy stosować ustalenia §10 pkt 9; 

8) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu – 

w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej, należy stosować ustalenia §15 pkt 6 niniejszej 

uchwały. 

§ 59. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 37MN 

ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi nieuciążliwe realizowane w budynku o przeznaczeniu podstawowym, stanowiące maksymalnie 

30 % powierzchni całkowitej budynku, 

b) budynki gospodarcze i garażowe związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 48 – Poz. 1135



b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 8,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych: dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej dróg 1KDL, 

b) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej dróg 31KDW, 32KDW; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 18,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem dróg oznaczonych symbolami 

1KDL, 31KDW, 32KDW; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy 

ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4; 

8) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu – 

w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej, należy stosować ustalenia §15 pkt 6 niniejszej 

uchwały. 

§ 60. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 38MN 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi nieuciążliwe realizowane w budynku o przeznaczeniu podstawowym, stanowiące maksymalnie 

30 % powierzchni całkowitej budynku, 

b) budynki gospodarcze i garażowe związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 
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b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 8,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych: dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi 1KDG, 

b) od linii rozgraniczającej dróg 1KDL, 32KDW zgodnie z rysunkiem planu, 

c) w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej terenu 12MNU, 

d) pozostałe linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 18,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej: 

a) obsługę terenu za pośrednictwem dróg oznaczonych symbolami 1KDL, 32KDW oraz za pośrednictwem 

istniejących zjazdów z drogi oznaczonej symbolem 1KDG; 

b) zakaz obsługi nowo wydzielonych działek budowalnych z drogi oznaczonej symbolem 1KDG; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy 

ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4; 

8) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu – 

w sąsiedztwie odwiertów poszukiwawczych ropy i gazu, należy stosować ustalenia §15 pkt 5 niniejszej 

uchwały. 

§ 61. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 39MN 

ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi nieuciążliwe realizowane w budynku o przeznaczeniu podstawowym, stanowiące maksymalnie 

30 % powierzchni całkowitej budynku, 

b) budynki gospodarcze i garażowe związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 
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e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej do 10,0 m, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia od 35° do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe o kącie 

nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej dróg 10KDD, 

b) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 35KDW, 

c) pozostałe linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 18,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem dróg oznaczonych symbolami 

10KDD, 35KDW; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) dla części terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy częściowej ochrony konserwatorskiej należy 

stosować ustalenia §10 pkt 1, 2, 3, 

b) dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4; 

c) dla obiektów o tradycyjnych cechach zabudowy zabytków należy stosować ustalenia §10 pkt 7. 

§ 62. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 40MN 

ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej w zakresie 

utrzymania istniejącej zabudowy; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi nieuciążliwe realizowane w budynku o przeznaczeniu podstawowym, stanowiące maksymalnie 

30 % powierzchni całkowitej budynku, 

b) budynki gospodarcze i garażowe związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
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d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) zakaz lokalizacji nowych budynków o przeznaczeniu podstawowym, 

b) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

f) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej do 10,0 m, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

g) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia od 35° do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe o kącie 

nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

h) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej dróg 10KDD, 11KDD, 

b) pozostałe linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 3000 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 30,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem dróg oznaczonych symbolami 

10KDD, 11KDD; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy częściowej ochrony konserwatorskiej należy stosować 

ustalenia §10 pkt 1, 3, 

b) dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4; 

c) dla obiektów ujętych w ewidencji zabytków należy stosować ustalenia §10 pkt 5, 6, 

d) dla obiektów o tradycyjnych cechach zabudowy zabytków należy stosować ustalenia §10 pkt 7. 

§ 63. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego na rysunku planu symbolem 41MN 

ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi nieuciążliwe realizowane w budynku o przeznaczeniu podstawowym, stanowiące maksymalnie 

30 % powierzchni całkowitej budynku, 
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b) budynki gospodarcze i garażowe związane z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 8,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia od 35° do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 11KDD, 

b) pozostałe linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 18,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem drogi oznaczonej symbolem 

11KDD; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy częściowej ochrony konserwatorskiej należy stosować 

ustalenia §10 pkt 1, 3, 

b) dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4. 

§ 64. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1MNU ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej, 

b) usługi nieuciążliwe – handel detaliczny, usługi drobne, usługi społeczne, realizowane w budynku 

mieszkalnym, stanowiące maksymalnie 50% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego lub jako 

samodzielne budynki usługowe; 
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2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) budynki gospodarcze i garażowe, 

b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

c) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

d) obiekty małej architektury, 

e) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej i usługowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz 

do 8,0 m w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych i usługowych: dachy płaskie lub dwuspadowe lub wielospadowe o kącie 

nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 13,0 m od linii rozgraniczającej drogi 1KDG, 

b) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 1KDW, 

c) pozostałe linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 20,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej: 

a) obsługę terenu za pośrednictwem drogi oznaczonej symbolem 1KDW oraz za pośrednictwem 

istniejących zjazdów z drogi oznaczonej symbolem 1KDGP, 

b) zakaz obsługi nowo wydzielonych działek budowalnych z drogi oznaczonej symbolem 1KDGP; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy 

ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4; 

8) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu – dla 

terenu położonego w projektowanej strefie ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej Bochnia – 

Chodenice na Rabie, należy stosować ustalenia §17 pkt 5b niniejszej uchwały. 
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§ 65. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 2MNU ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej, 

b) usługi nieuciążliwe – handel detaliczny, usługi drobne, usługi społeczne, realizowane w budynku 

mieszkalnym, stanowiące maksymalnie 50% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego lub jako 

samodzielne budynki usługowe; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) budynki gospodarcze i garażowe, 

b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

c) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

d) obiekty małej architektury, 

e) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej i usługowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz 

do 8,0 m w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych i usługowych: dachy płaskie lub dwuspadowe lub wielospadowe o kącie 

nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 5KDD, 

b) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 6KDW; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 20,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem drogi oznaczonej symbolem 

6KDW; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy 

ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4; 
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8) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu – 

w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej, należy stosować ustalenia §15 pkt 6 niniejszej 

uchwały. 

§ 66. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 3MNU ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej, 

b) usługi nieuciążliwe – handel detaliczny, usługi drobne, usługi społeczne, realizowane w budynku 

mieszkalnym, stanowiące maksymalnie 50% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego lub jako 

samodzielne budynki usługowe; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) budynki gospodarcze i garażowe, 

b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

c) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

d) obiekty małej architektury, 

e) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej i usługowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz 

do 8,0 m w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych i usługowych: dachy płaskie lub dwuspadowe lub wielospadowe o kącie 

nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) od linii rozgraniczającej dróg 1KDGP i 4KDD zgodnie z rysunkiem planu, 

b) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 6KDW; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 20,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej: 
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a) obsługę terenu za pośrednictwem dróg oznaczonych symbolem 4KDD, 6KDW, 

b) zakaz obsługi z drogi oznaczonej symbolem 1KDGP; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4, 

b) dla obiektów o tradycyjnych cechach zabudowy zabytków należy stosować ustalenia §10 pkt 7, 

8) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu – 

w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej, należy stosować ustalenia §15 pkt 6 niniejszej 

uchwały. 

§ 67. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 4MNU ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej, 

b) usługi nieuciążliwe – handel detaliczny, usługi drobne, usługi społeczne, realizowane w budynku 

mieszkalnym, stanowiące maksymalnie 50% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego lub jako 

samodzielne budynki usługowe; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) budynki gospodarcze i garażowe, 

b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

c) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

d) obiekty małej architektury, 

e) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej i usługowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz 

do 8,0 m w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych i usługowych: dachy płaskie lub dwuspadowe lub wielospadowe o kącie 

nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 13KDW, 
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b) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej terenu 10MN; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 20,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem drogi oznaczonej symbolem 

13KDW; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy 

ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4. 

§ 68. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 5MNU ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej, 

b) usługi nieuciążliwe – handel detaliczny, usługi drobne, usługi społeczne, realizowane w budynku 

mieszkalnym, stanowiące maksymalnie 50% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego lub jako 

samodzielne budynki usługowe; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) budynki gospodarcze i garażowe, 

b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

c) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

d) obiekty małej architektury, 

e) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej i usługowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz 

do 8,0 m w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych i usługowych w zasięgu strefy częściowej ochrony konserwatorskiej: dachy 

dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia od 35° do 45°, 

- budynków mieszkalnych i usługowych poza zasięgiem strefy częściowej ochrony konserwatorskiej 

dachy płaskie lub dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 
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a) w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi 1KDL, 

b) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej tereny 17MN; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 18,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem dróg oznaczonych symbolem 

1KDL; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy częściowej ochrony konserwatorskiej należy stosować 

ustalenia §10 pkt 1, 3, 

b) dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4. 

§ 69. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 6MNU ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej, 

b) usługi nieuciążliwe – handel detaliczny, usługi drobne, usługi społeczne, realizowane w budynku 

mieszkalnym, stanowiące maksymalnie 50% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego lub jako 

samodzielne budynki usługowe; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) budynki gospodarcze i garażowe, 

b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

c) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

d) obiekty małej architektury, 

e) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej i usługowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz 

do 8,0 m w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych i usługowych w zasięgu strefy częściowej ochrony konserwatorskiej: dachy 

dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia od 35° do 45°, 

- budynków mieszkalnych i usługowych poza zasięgiem strefy częściowej ochrony konserwatorskiej 

dachy płaskie lub dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 
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- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi 1KDL, 

b) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej teren 17MN; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 18,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem dróg oznaczonych symbolem 

1KDL; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy częściowej ochrony konserwatorskiej należy stosować 

ustalenia §10 pkt 1, 3, 

b) dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4. 

§ 70. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 7MNU ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej, 

b) usługi nieuciążliwe – handel detaliczny, usługi drobne, usługi społeczne, realizowane w budynku 

mieszkalnym, stanowiące maksymalnie 50% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego lub jako 

samodzielne budynki usługowe; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) budynki gospodarcze i garażowe, 

b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

c) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

d) obiekty małej architektury, 

e) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej i usługowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz 

do 8,0 m w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych i usługowych: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia od 

35° do 45°, 
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- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej dróg 1KDL, 12KDW, 19KDW, 

b) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej teren 16MN; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 18,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem dróg oznaczonych symbolami 

1KDL, 12KDW, 19KDW; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy częściowej ochrony konserwatorskiej należy stosować 

ustalenia §10 pkt 1, 3, 

b) dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4. 

§ 71. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 8MNU ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej, 

b) usługi nieuciążliwe – handel detaliczny, usługi drobne, usługi społeczne, obiekty obsługi pojazdów, 

realizowane w budynku mieszkalnym, stanowiące maksymalnie 50% powierzchni całkowitej budynku 

mieszkalnego lub jako samodzielne budynki usługowe; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) budynki gospodarcze i garażowe, 

b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

c) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

d) obiekty małej architektury, 

e) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej i usługowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz 

do 8,0 m w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 
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- budynków mieszkalnych i usługowych: dachy płaskie lub dwuspadowe lub wielospadowe o kącie 

nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej dróg 9KDD, 

b) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej teren 31MN; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 18,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem dróg oznaczonych symbolami 

9KDD; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy 

ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4. 

§ 72. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 9MNU ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej lub bliźniaczej, 

b) usługi nieuciążliwe – handel detaliczny, usługi drobne, usługi społeczne, obiekty obsługi pojazdów, 

realizowane w budynku mieszkalnym, stanowiące maksymalnie 50% powierzchni całkowitej budynku 

mieszkalnego lub jako samodzielne budynki usługowe; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) budynki gospodarcze i garażowe, 

b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

c) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

d) obiekty małej architektury, 

e) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej i usługowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz 

do 8,0 m w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 
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- budynków mieszkalnych i usługowych: dachy płaskie lub dwuspadowe lub wielospadowe o kącie 

nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi 1KDG, 

b) pozostałe linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 18,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem istniejącego zjazdu z drogi 

oznaczonej symbolem 1KDG; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy 

ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4; 

8) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu – 

w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej, należy stosować ustalenia §15 pkt 6 niniejszej 

uchwały. 

§ 73. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 10MNU ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej, 

b) usługi nieuciążliwe – handel detaliczny, usługi drobne, usługi społeczne, obiekty obsługi pojazdów, 

realizowane w budynku mieszkalnym, stanowiące maksymalnie 50% powierzchni całkowitej budynku 

mieszkalnego lub jako samodzielne budynki usługowe; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) budynki gospodarcze i garażowe, 

b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

c) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

d) obiekty małej architektury, 

e) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej i usługowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz 

do 8,0 m w przypadku dachów płaskich, 
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- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych i usługowych: dachy płaskie lub dwuspadowe lub wielospadowe o kącie 

nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy – w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi 1KDG; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości – nie ustala się ze względu na brak podstaw; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem istniejącego zjazdu z drogi 

oznaczonej symbolem 1KDG; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy 

ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4. 

§ 74. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 11MNU ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej, 

b) usługi nieuciążliwe – handel detaliczny, usługi drobne, usługi społeczne, realizowane w budynku 

mieszkalnym, stanowiące maksymalnie 50% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego lub jako 

samodzielne budynki usługowe; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) budynki gospodarcze i garażowe, 

b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

c) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

d) obiekty małej architektury, 

e) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej i usługowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz 

do 8,0 m w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych i usługowych: dachy płaskie lub dwuspadowe lub wielospadowe o kącie 

nachylenia do 45°, 
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- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi 1KDG; 

b) w odległości min. 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi 1KDL, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej terenu 34MN; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m
2
; 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 20,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej: 

a) obsługę terenu za pośrednictwem drogi oznaczonej symbolem 1KDL; 

b) zakaz obsługi nowo wydzielonych działek budowlanych z drogi oznaczonej symbolem 1KDG; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy 

ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia § 10 pkt 4; 

8) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu – 

w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej, należy stosować ustalenia § 15 pkt 6 niniejszej 

uchwały. 

§ 75. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 12MNU ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej, 

b) usługi nieuciążliwe – handel detaliczny, usługi drobne, usługi społeczne, realizowane w budynku 

mieszkalnym, stanowiące maksymalnie 50% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego lub jako 

samodzielne budynki usługowe; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) budynki gospodarcze i garażowe, 

b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

c) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

d) obiekty małej architektury, 

e) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 
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- mieszkaniowej i usługowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz 

do 8,0 m w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych i usługowych: dachy płaskie lub dwuspadowe lub wielospadowe o kącie 

nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 10,0 m od linii rozgraniczającej dróg 1KDG, 11KDD, 

b) w odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej terenu 38MN, 

c) pozostałe linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 20,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej: 

a) obsługę terenu za pośrednictwem drogi oznaczonej symbolem 11KDD oraz za pośrednictwem 

istniejących zjazdów z drogi oznaczonej symbolem 1KDG; 

b) zakaz obsługi nowo wydzielonych działek budowlanych z drogi oznaczonej symbolem 1KDG; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy 

ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4. 

§ 76. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 13MNU ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej, 

b) usługi nieuciążliwe – handel detaliczny, usługi drobne, usługi społeczne, realizowane w budynku 

mieszkalnym, stanowiące maksymalnie 50% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego lub jako 

samodzielne budynki usługowe; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) budynki gospodarcze i garażowe, 

b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

c) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

d) obiekty małej architektury, 

e) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 
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c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej i usługowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz 

do 8,0 m w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych i usługowych: dachy płaskie lub dwuspadowe lub wielospadowe o kącie 

nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 9,0 m od linii rozgraniczającej drogi 11KDD, 

b) pozostałe linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 18,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem drogi oznaczonej symbolem 

11KDD; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy 

ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4. 

§ 77. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 14MNU ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej, 

b) usługi nieuciążliwe – handel detaliczny, usługi drobne, usługi społeczne, realizowane w budynku 

mieszkalnym, stanowiące maksymalnie 50% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego lub jako 

samodzielne budynki usługowe; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) budynki gospodarcze i garażowe, 

b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

c) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

d) obiekty małej architektury, 

e) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 
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c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- mieszkaniowej i usługowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz 

do 8,0 m w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków mieszkalnych i usługowych: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia od 

35° do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy – w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 11KDD; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości – nie ustala się ze względu na brak podstaw; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem drogi oznaczonej symbolem 

11KDD; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) dla części terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy częściowej ochrony konserwatorskiej należy 

stosować ustalenia §10 pkt 1, 3, 

b) dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4. 

§ 78. Dla terenu usług oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – usługi nieuciążliwe – handel detaliczny, usługi drobne, usługi społeczne; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) obiekty produkcji drobnej, 

b) budynki gospodarcze i garażowe, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- usługowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 8,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie usługowej do 6,0 m, 
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f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków usługowych: dachy płaskie lub dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 12,0 m od linii rozgraniczającej drogi 1KDGP, 

b) w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 1KDD i terenu 1MNU, 

c) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 1KDW; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 1500 m
2
; 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 20,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem dróg oznaczonych symbolami 

1KDD, 1KDW; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy 

ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia § 10 pkt 4. 

§ 79. Dla terenu usług oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – usługi nieuciążliwe – handel detaliczny, usługi drobne, usługi społeczne; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) obiekty produkcji drobnej, 

b) budynki gospodarcze i garażowe; 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- usługowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 8,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie usługowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków usługowych: dachy płaskie lub dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 
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- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 1KDD i terenu 1MN, 

b) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 1KDW i terenu 1US; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 1500 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 20,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem dróg oznaczonych symbolami 

1KDD, 1KDW; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy 

ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia § 10 pkt 4; 

8) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu – 

w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej, należy stosować ustalenia §15 pkt 6 niniejszej 

uchwały. 

§ 80. Dla terenu usług oznaczonego na rysunku planu symbolem 3U ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – usługi nieuciążliwe – handel detaliczny, usługi drobne, usługi społeczne; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) obiekty produkcji drobnej, 

b) budynki gospodarcze i garażowe, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 20% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- usługowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 8,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie usługowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków usługowych: dachy płaskie lub dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 
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- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy – w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej dróg 4KDD, 6KDD, 9KDW 

i terenu 27MN; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 800 m
2
; 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 20,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem dróg oznaczonych symbolami 

4KDD, 6KDD, 9KDW; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy 

ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4. 

§ 81. Dla terenu usług oznaczonego na rysunku planu symbolem 4U ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – usługi nieuciążliwe – handel detaliczny, usługi drobne, usługi społeczne; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) obiekty produkcji drobnej, 

b) budynki gospodarcze i garażowe, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- usługowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 8,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie usługowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków usługowych: dachy płaskie lub dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej terenu 28MN, 
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b) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej dróg 6KDD, 9KDW, 26KDW, 

c) pozostałe linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 1500 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 20,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem dróg oznaczonych symbolami 

6KDD, 9KDW, 26KDW; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

a) dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4, 

b) dla stanowiska archeologicznego o nr 104-61/75 należy stosować ustalenia §10 pkt 9; 

8) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu – 

w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej, należy stosować ustalenia §15 pkt 6 niniejszej 

uchwały. 

§ 82. Dla terenu usług oznaczonego na rysunku planu symbolem 5U ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – usługi nieuciążliwe – handel detaliczny, usługi drobne, usługi społeczne; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) obiekty produkcji drobnej, 

b) budynki gospodarcze i garażowe, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- usługowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 8,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie usługowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków usługowych: dachy płaskie lub dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 
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4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej terenu 30MN, 

b) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej dróg 6KDD, 8KDD, 26KDW; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 1500 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 20,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem dróg oznaczonych symbolami 

6KDD, 8KDD, 26KDW; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy 

ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4; 

8) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu – 

w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej, należy stosować ustalenia §15 pkt 6 niniejszej 

uchwały. 

§ 83. Dla terenu usług oznaczonego na rysunku planu symbolem 6U ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – usługi nieuciążliwe – handel detaliczny, usługi drobne, usługi społeczne; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) obiekty produkcji drobnej, 

b) budynki gospodarcze i garażowe; 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- usługowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 8,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie usługowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków usługowych: dachy płaskie lub dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy – w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej dróg 1KDGP, 6KDD, 

8KDD i terenu 29MN; 
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5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 1500 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 20,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem drogi oznaczonej symbolem 6KDD; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy 

ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4; 

8) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu – 

w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej, należy stosować ustalenia §15 pkt 6 niniejszej 

uchwały. 

§ 84. Dla terenu usług oznaczonego na rysunku planu symbolem 7U ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – usługi nieuciążliwe – handel detaliczny, usługi drobne, usługi społeczne; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) obiekty produkcji drobnej, 

b) budynki gospodarcze i garażowe, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;, drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone 

miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

d) obiekty małej architektury, 

e) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- usługowej do 12,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 10,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie usługowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków usługowych: dachy płaskie lub dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 1KDG, 

b) w odległości 9,0 m od linii rozgraniczającej drogi 11KDD, 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 1500 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 20,0 m; 
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6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem drogi oznaczonej symbolem 

11KDD; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy 

ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4. 

§ 85. Dla terenu usług oznaczonego na rysunku planu symbolem 8U ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – usługi nieuciążliwe – handel detaliczny, usługi drobne, usługi społeczne; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) obiekty produkcji drobnej, 

b) budynki gospodarcze i garażowe, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

e) obiekty małej architektury, 

f) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- usługowej do 10,0 m, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie usługowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków usługowych: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia od 35° do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 11KDD, 

b) od linii rozgraniczającej drogi 25KDW zgodnie z rysunkiem planu, 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 1500 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 20,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem dróg oznaczonych symbolem 

11KDD, 25KDW; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) dla części terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy częściowej ochrony konserwatorskiej należy 

stosować ustalenia §10 pkt 1, 3, 
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b) dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4; 

8) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu – 

w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej, należy stosować ustalenia §15 pkt 6 niniejszej 

uchwały. 

§ 86. Dla terenu usług społecznych oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UP ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – usługi społeczne; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) gastronomia, handel detaliczny – towarzyszące zabudowie o funkcji podstawowej, 

b) zieleń urządzona, 

c) budynki gospodarcze i garażowe, 

d) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

e) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

f) obiekty małej architektury, 

g) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- usługowej do 10,0 m w przypadku dachów dwuspadowych lub wielospadowych oraz do 8,0 m 

w przypadku dachów płaskich, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie usługowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków usługowych: dachy płaskie lub dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 6KDW, 

b) w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej terenu 7MN; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 1000 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 20,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem drogi oznaczonej symbolem 

6KDW; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy 

ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4. 
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§ 87. Dla terenu usług społecznych oznaczonego na rysunku planu symbolem 2UP ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – usługi społeczne; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) gastronomia, handel detaliczny – towarzyszące zabudowie o funkcji podstawowej; 

b) zieleń urządzona, 

c) budynki gospodarcze i garażowe, 

d) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

e) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

f) obiekty małej architektury, 

g) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- usługowej do 10,0 m, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie usługowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków usługowych: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia od do 35° do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy – w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej dróg 11KDD; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości – nie ustala się ze względu na brak podstaw; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem drogi oznaczonej symbolem 

11KDD; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy częściowej ochrony konserwatorskiej należy stosować 

ustalenia §10 pkt 1, 3, 

b) dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4, 

c) dla obiektów ujętych w ewidencji zabytków należy stosować ustalenia §10 pkt 5, 6. 

§ 88. Dla terenu usług sportu i rekreacji oznaczonego na rysunku planu symbolem 1US ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – usługi sportu i rekreacji, terenowe urządzenia sportu i rekreacji; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) gastronomia, handel detaliczny – towarzyszące zabudowie o funkcji podstawowej, 

b) zieleń urządzona, 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 77 – Poz. 1135



c) budynki gospodarcze i garażowe, 

d) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

e) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

f) obiekty małej architektury, 

g) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 20% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 70% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- usług sportu i rekreacji do 12,0 m, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie usługowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków usługowych: dachy płaskie lub dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej drogi 1KDW i terenu 2U, 

b) pozostałe linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 3000 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 20,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem drogi oznaczonej symbolem 

1KDW; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4, 

b) dla stanowiska archeologicznego o nr 104-61/71 należy stosować ustalenia §10 pkt 9; 

8) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu – dla 

terenu położonego w projektowanej strefie ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej Bochnia – 

Chodenice na Rabie, należy stosować ustalenia §17 pkt 5b niniejszej uchwały. 

9) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu – 

w sąsiedztwie odwiertów poszukiwawczych ropy i gazu oraz w pasie technologicznym linii 

elektroenergetycznej, należy stosować ustalenia §15 pkt 5, 6 i 7 niniejszej uchwały. 

§ 89. Dla terenu usług sportu i rekreacji oznaczonego na rysunku planu symbolem 2US ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – usługi sportu i rekreacji, terenowe urządzenia sportu i rekreacji; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
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a) gastronomia, handel detaliczny – towarzyszące zabudowie o funkcji podstawowej; 

b) zieleń urządzona, 

c) budynki gospodarcze i garażowe, 

d) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

e) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

f) obiekty małej architektury, 

g) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 20% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 70% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- usług sportu i rekreacji do 12,0 m, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie usługowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków usługowych: dachy płaskie lub dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej dróg 1KDD, 2KDD, 

b) pozostałe linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 3000 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 20,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem dróg oznaczonych symbolami 

1KDD, 2KDD; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4, 

b) dla stanowiska archeologicznego o nr 104-61/70 należy stosować ustalenia §10 pkt 9; 

8) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu –

w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej, należy stosować ustalenia §15 pkt 5, 6 i 7 niniejszej 

uchwały. 

§ 90. Dla terenu usług sportu i rekreacji oznaczonego na rysunku planu symbolem 3US ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – usługi sportu i rekreacji, terenowe urządzenia sportu i rekreacji; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
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a) gastronomia, handel detaliczny, 

b) zieleń urządzona, 

c) budynki gospodarcze i garażowe; 

d) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

e) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, 

f) obiekty małej architektury, 

g) wody powierzchniowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 30% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 60% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5 dla wydzielonej działki budowlanej, 

d) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1 dla wydzielonej działki budowlanej, 

e) wysokość zabudowy: 

- usług sportu i rekreacji do 6,0 m, 

- gospodarczej, garażowej i innej towarzyszącej zabudowie usługowej do 6,0 m, 

f) ukształtowanie połaci dachowych: 

- budynków usługowych: dachy płaskie lub dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia do 45°, 

- budynków gospodarczych i garażowych: dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub 

wielospadowe o kącie nachylenia do 35°, 

- dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi, 

- dopuszcza się wykorzystywanie dachów płaskich jako tarasy lub tereny biologicznie czynne, 

g) w odniesieniu do zabudowy istniejącej obowiązek stosowania ustaleń pkt 3 odpowiednio w ramach 

dokonywanej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) w odległości 15,0 m od linii rozgraniczającej drogi 7KDD, 

b) w odległości 10,0 m od linii rozgraniczającej terenu 12MN, 

c) w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej terenu 1ZP; 

5) w zakresie warunków scalania i podziału nieruchomości: 

a) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 1500 m
2
, 

b) szerokość frontu nowo wydzielonej działki budowlanej nie mniejszą niż 20,0 m; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługę terenu za pośrednictwem drogi oznaczonej symbolem 7KDD; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – dla terenu zlokalizowanego w zasięgu strefy 

ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4. 

§ 91. Dla terenów zieleni urządzonej oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona, place zabaw, urządzone punkty widokowe, place, wody 

powierzchniowe; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) terenowe urządzenia sportu i rekreacji, 

b) obiekty małej architektury, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
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d) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze; 

3) zakaz lokalizacji budynków; 

4) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 80% powierzchni terenu; 

5) w zakresie zasad zagospodarowania terenu –urządzenie ogólnodostępnych punktów widokowych, 

umożlwiających ekspozycję dalekich widoków w kierunkach określonych na rysunku planu – panorama 

miasta lub/i panorama Pogórza Wiśnickiego; 

6) w zakresie obsługi komunikacyjnej: 

a) obsługę terenu 1ZP za pośrednictwem drogi oznaczonej symbolem 7KDD, 

b) obsługę terenu 2ZP za pośrednictwem drogi oznaczonej symbolem 1KDL; 

7) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) dla terenów zlokalizowanych w zasięgu strefy ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4, 

b) dla stanowiska archeologicznego o nr 105-61/32, zlokalizowanego w terenie 1ZP należy stosować 

ustalenia §10 pkt 9. 

§ 92. Dla terenów zieleni nieurządzonej oznaczonych na rysunku planu symbolami 1Zn, 2Zn, 3Zn, 4Zn, 
5Zn, 6Zn, 7Zn, 8Zn, 9Zn, 10Zn, 11Zn, 12Zn, 13 Zn, 14Zn ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – zieleń nieurządzona, łąki, zadrzewienia, tereny rolne, wody powierzchniowe; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) w terenie 9 Zn terenowe urządzenia sportu i rekreacji, 

b) zalesienia, 

c) obiekty małej architektury, 

d) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

e) drogi wewnętrzne, ścieżki rowerowe, ciągi piesze; 

3) zakaz lokalizacji budynków; 

4) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 95% powierzchni terenu; 

5) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługa terenów zgodnie z rysunkiem planu; 

6) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

a) dla terenów zlokalizowanych w zasięgu strefy ochrony krajobrazowej należy stosować ustalenia §10 pkt 4, 

b) dla stanowiska archeologicznego o nr 104-61/72, zlokalizowanego w terenie 1Zn należy stosować 

ustalenia §10 pkt 9; 

7) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu –

w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej, należy stosować ustalenia §15 pkt 5, 6 i 7 niniejszej 

uchwały. 

§ 93. Dla terenów lasów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – lasy; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) wody powierzchniowe, 

b) obiekty małej architektury, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi leśne, szlaki piesze i rowerowe; 

3) zakaz lokalizacji budynków, za wyjątkiem zabudowy związanej z gospodarką leśną; 

4) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługa terenów zgodnie z rysunkiem planu; 
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5) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu –

w pasie technologicznym linii elektroenergetycznej, należy stosować ustalenia §15 pkt 5, 6 i 7 niniejszej 

uchwały. 

§ 94. Dla terenów zalesień oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZLZ, 2ZLZ ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – lasy; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) wody powierzchniowe, 

b) obiekty małej architektury, 

c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

d) drogi leśne, szlaki piesze i rowerowe; 

3) zakaz lokalizacji budynków, za wyjątkiem zabudowy związanej z gospodarką leśną; 

4) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługa terenów zgodnie z rysunkiem planu; 

§ 95. Dla terenów wód powierzchniowych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1Ws, 2Ws ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – wody powierzchniowe; 

2) zakaz lokalizacji zabudowy; 

3) obsługę komunikacyjną terenów zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 96. Dla terenu infrastruktury technicznej – elektroenergetyki, oznaczonego na rysunku planu symbolem 

1E ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – stacja elektroenergetyczna; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) zieleń urządzona o funkcji izolacyjnej; 

b) inne niż związane z elektroenergetyką obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 

c) drogi wewnętrzne, zatoki postojowe, wydzielone miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 60% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 20% powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

5) w zakresie obsługi komunikacyjnej – obsługa terenów zgodnie z rysunkiem planu; 

§ 97. Dla terenów dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KDGP, KDG, KDL, KDD, KDW 
ustala się: 

 

Lp. 
 oznaczenie 

terenu 
 przeznaczenie terenu  zasady zagospodarowania  elementy informacyjne 

 1.  1KDGP 

 droga publiczna klasy 

głównej ruchu 

przyspieszonego 

 szerokość w liniach rozgraniczających – 

zgodnie z rysunkiem planu, 

 liczba jezdni: 2, 

 zasady zagospodarowania zgodnie §16 pkt 

2 niniejszej uchwały 

 istniejąca droga 

krajowa nr 94 

 2.  1KDG 
 droga publiczna klasy 

głównej 

 szerokość w liniach rozgraniczających – 

zgodnie z rysunkiem planu, 

 liczba jezdni: 1, 

 zasady zagospodarowania zgodnie §16 pkt 

2 niniejszej uchwały, 

 chodnik minimum jednostronnie 

 istniejąca droga 

wojewódzka nr 965, 

 ulica Wiśnicka 
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 3.  1KDL 
 droga publiczna klasy 

lokalnej 

 szerokość w liniach rozgraniczających – 12 m, 

 liczba jezdni: 1, 

 zasady zagospodarowania zgodnie §16 pkt 

2 niniejszej uchwały, 

 chodnik minimum jednostronnie 

 w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków – dla kapliczki należy stosować 

ustalenia §10 pkt 8 

 istniejąca droga 

powiatowa nr 2086K 

 ul. Strzelecka 

 4.  1KDD 
 droga publiczna klasy 

dojazdowej 

 szerokość w liniach rozgraniczających – 10 m, 

 zasady zagospodarowania zgodnie §16 pkt 

2 niniejszej uchwały 

 droga istniejąca 

poszerzana 

 5.  2KDD 
 droga publiczna klasy 

dojazdowej 

 szerokość w liniach rozgraniczających 

zgodnie z rysunkiem planu, 

 zasady zagospodarowania zgodnie §16 pkt 

2 niniejszej uchwały 

 droga projektowana 

 6.  3KDD 
 droga publiczna klasy 

dojazdowej 

 szerokość w liniach rozgraniczających 

zgodnie z rysunkiem planu, 

 zasady zagospodarowania zgodnie §16 pkt 

2 niniejszej uchwały 

 droga istniejąca / 

projektowana 

 7.  4KDD 
 droga publiczna klasy 

dojazdowej 

 szerokość w liniach rozgraniczających – 10 m, 

 zasady zagospodarowania zgodnie §16 pkt 

2 niniejszej uchwały 

 droga istniejąca 

poszerzana 

 8.  5KDD 
 droga publiczna klasy 

dojazdowej 

 szerokość w liniach rozgraniczających – 10 m, 

 zasady zagospodarowania zgodnie §16 pkt 

2 niniejszej uchwały 

 droga projektowana 

 9.  6KDD 
 droga publiczna klasy 

dojazdowej 

 szerokość w liniach rozgraniczających – 10 m, 

 zasady zagospodarowania zgodnie §16 pkt 

2 niniejszej uchwały 

 droga projektowana 

 

10. 
 7KDD 

 droga publiczna klasy 

dojazdowej 

 szerokość w liniach rozgraniczających – 10 m, 

 zasady zagospodarowania zgodnie §16 pkt 

2 niniejszej uchwały 

 droga projektowana 

 

11. 
 8KDD 

 droga publiczna klasy 

dojazdowej 

 szerokość w liniach rozgraniczających 

zgodnie z rysunkiem planu, 

 zasady zagospodarowania zgodnie §16 pkt 

2 niniejszej uchwały 

 w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków – dla krzyża należy stosować 

ustalenia §10 pkt 8 

 droga istniejąca – ul. 

Dołuszycka 

 

12. 
 9KDD 

 droga publiczna klasy 

dojazdowej 

 szerokość w liniach rozgraniczających – 10 m, 

 zasady zagospodarowania zgodnie §16 pkt 

2 niniejszej uchwały 

 droga istniejąca – ul. 

Rydla 

 

13. 
 10KDD 

 droga publiczna klasy 

dojazdowej 

 szerokość w liniach rozgraniczających – 10 m, 

 zasady zagospodarowania zgodnie §16 pkt 

2 niniejszej uchwały 

 droga istniejąca – ul. 

Dołuszycka 

 

14. 
 11KDD 

 droga publiczna klasy 

dojazdowej 

 szerokość w liniach rozgraniczających – 10 m, 

 zasady zagospodarowania zgodnie §16 pkt 

2 niniejszej uchwały 

 droga istniejąca / 

projektowana – ul. 

Rydla 

 

15. 

 od 1KDW 

 do 

 35KDW 

 droga wewnętrzna 

 szerokość w liniach rozgraniczających – 

zgodnie z rysunkiem planu, 

 zasady zagospodarowania zgodnie §16 pkt 

2 niniejszej uchwały 

 istniejące 

i projektowane drogi 

Rozdział 4. 
Ustalenia końcowe 

§ 98. Ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku 

uchwalenia niniejszego planu w wysokościach: 

1) 30% dla terenów oznaczonych symbolami MN, MNU, U; 
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2) 1% dla terenów oznaczonych symbolami UP, US, ZP, Zn, ZL, ZLZ, Ws, E, KDGP, KDG, KDL, KDD, 

KDW. 

§ 99. Do spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie 

niniejszego planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu. 

§ 100. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochnia. 

§ 101. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Kazimierz Ścisło
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXXVIII/403/14 

Rady Miasta Bochnia 

z dnia 30 stycznia 2014 roku 

 

ZMIANA OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO TERENU OSIEDLA DOŁUSZYCE 
 

RYSUNEK PLANU 
SKALA 1:2000* 

 

UKŁAD SEKCJI 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 
 

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. 

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
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