
1. KARTA TERENÓW O NUMERACH 19 – 20 
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEG O NR 1506 

1) POWIERZCHNIA  
a) teren nr 19 – 1,33 ha 
b) teren nr 20 – 3,71 ha 

2) PRZEZNACZENIE TERENU 

MN2,U – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNO STOJ ĄCA LUB BLI ŹNIACZA, 
ZABUDOWA USŁUGOWA 
a) funkcje wyłączone: 

− zakres dopuszczonych usług hotelarskich ogranicza się do maksymalnie 6-ciu pokoi 
gościnnych; 

b) funkcja adaptowana: 
− istniejąca zabudowa szeregowa na terenie 20 MN2,U; 

3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
a) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu tereny zalicza się do terenów przeznaczonych 

pod zabudowę mieszkaniowo-usługową; 
b) na części terenu 20 MN2,U wzdłuŜ ul. Wielkopolskiej występują przekroczenia 

dopuszczalnego poziomu hałasu – obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 1 pkt 2; 
c) wyklucza się lokalizację obiektów lub działalności, których uciąŜliwości na granicy działki 

mogłyby powodować przekroczenie standardów jakości środowiska wymaganych dla 
zabudowy mieszkaniowej. 

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 
a) tereny połoŜone są w granicach II strefy ochrony konserwatorskiej – obowiązują ustalenia 

zawarte w § 5 ust. 1 pkt 3; 
b) na terenie 20 MN2,U, znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, oznaczone na 

rysunku planu, dla których obowiązują zasady określone w § 5 ust. 1 pkt 4: 
− grupa B – obiekty o walorach kulturowych: 

i) budynek mieszkalny, ul. Limbowa 15, 
ii)  budynek mieszkalny, ul. Kasztanowa 14. 

5) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
a) intensywność zabudowy:  

− dla zabudowy wolnostojącej – do 0,50, 
− dla zabudowy bliźniaczej (gdy jedna ściana przylega do budynku na sąsiedniej działce lub 

do granicy działki sąsiedniej) – do 0,60; 
b) dopuszczalne gabaryty budynków: 

− wysokość zabudowy – do 11,0 m, do 3 kondygnacji nadziemnych, pod warunkiem 
realizacji trzeciej kondygnacji na maks. 70% powierzchni rzutu drugiej kondygnacji 
(wprowadzenie trzeciej kondygnacji wymaga zastosowania rozwiązań architektonicznych 
wyraźnie akcentujących jej cofnięcie w stosunku do pozostałej części budynku); warunek 
nie dotyczy dachu stromego,   

− rodzaj dachu –  płaski, dopuszcza się adaptację istniejących dachów stromych, w 
przypadku dobudowy do budynku o dachu stromym istniejącego przy granicy działki 
dopuszcza się dach stromy nawiązujący wysokością i spadkiem do istniejącego dachu 
stromego; 

c) linie zabudowy: 
− nieprzekraczalne linie zabudowy  – zgodnie z rysunkiem planu; 
− dopuszcza się przekroczenie wewnętrznej tylnej linii zabudowy parterową częścią 

budynku lub parterowym budynkiem gospodarczym lub garaŜowym o powierzchni 
nieprzekraczającej w sumie 50 m2; 

d) na działkach budowlanych o szerokości mniejszej niŜ 16,0 m dopuszcza się sytuowanie 
budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną; zaleca się sytuowanie 
budynku przy granicy oznaczonej na rysunku planu; 

e) powierzchnia zabudowy: 



− dla zabudowy wolnostojącej – do 0,25 powierzchni działki budowlanej, 
− dla zabudowy bliźniaczej (gdy jedna ściana przylega do budynku na sąsiedniej działce lub 

do granicy działki sąsiedniej) – do 0,30 powierzchni działki budowlanej; 
f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% powierzchni działki budowlanej; 
g) na działkach istniejących, na których w momencie wejścia w Ŝycie planu przekroczone zostały 

powyŜsze parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub nadbudowy, 
powodujących dalsze przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub parametrów. 
Dopuszczenie powyŜsze nie dotyczy zabudowy wzniesionej bez wymaganych pozwoleń i 
uzgodnień – w przypadkach legalizacji samowoli budowlanej, za zgodną z zapisami planu 
moŜna uznać jedynie zabudowę spełniającą określone w planie wskaźniki i parametry; 

h) nie dopuszcza się realizacji dwóch lub więcej domów jednorodzinnych na jednej działce 
budowlanej; 

i) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać wymagania określone w § 6 ust. 2 i 3. 
6) WARUNKI PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI, PARAMETRY DZIAŁEK BUDOWLANYCH  

a) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z zastrzeŜeniem 
§ 10 ust. 2 pkt 9 lit. b (ograniczenie nie dotyczy działek geodezyjnych powstałych wskutek 
wydzieleń przewidzianych ustaleniami planu): 
− dla zabudowy wolno stojącej – 600 m2, dopuszcza się realizację zabudowy na mniejszych 

działkach budowlanych wydzielonych przed uchwaleniem planu, których powierzchnia 
wynosi min. 300 m2,  

− dla zabudowy bliźniaczej (gdy jedna ściana przylega do budynku na sąsiedniej działce lub 
do granicy działki sąsiedniej) – 300 m2; dopuszcza się realizację zabudowy na mniejszych 
działkach budowlanych wydzielonych przed uchwaleniem planu, których powierzchnia 
wynosi min. 260 m2; 

b) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek budowlanych: 
− dla zabudowy wolno stojącej – 16,0 m, 
− dla zabudowy bliźniaczej (gdy jedna ściana przylega do budynku na sąsiedniej działce lub 

do granicy działki sąsiedniej) – 12,0 m; 
c) kąt połoŜenia granic nowo wydzielanych działek budowlanych – prostopadle w stosunku do 

pasa drogowego, dopuszcza się tolerancję +/- 10°. 
7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU – nie ustala się. 
8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ 

a) dojazd od ulic: 
− do terenu 19 MN2,U – 54 KD-L 1/2 – ul. Kasztanowa, 57 KD-D 1/2 – ul. Akacjowa, 
− do terenu 20 MN2,U – 54 KD-L 1/2 – ul. Kasztanowa, 57 KD-D 1/2 – ul. Akacjowa, 71 

KD-D 1/2 – ul. Limbowa; 
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 4, 5; 
c) na terenie 19 MN2,U występują ograniczenia zabudowy i zagospodarowania wynikające z 

przebiegu wodociągu; 
d) na terenie 19 MN2,U występują ograniczenia zabudowy i zagospodarowania wynikające z 

przebiegu kolektora sanitarnego oraz przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej – obowiązują 
zasady określone w § 10 ust. 2 pkt. 2; 

e) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 ust. 2. 
9) STAWKA PROCENTOWA – 0%. 
10) INNE ZAPISY – nie ustala się. 
 


