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UCHWAŁA NR XL/217/2017 

RADY MIEJSKIEJ W ŁĘCZNEJ 

z dnia 15 listopada 2017 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna – 

z późniejszymi zmianami 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku                             

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) po stwierdzeniu 

zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Łęczna uchwalonego uchwałą Nr XXIV/124/2016 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 31 sierpnia 2016 roku 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1) Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna                        

w granicach administracyjnych miasta, zwaną dalej planem. 

2) Uchwała dotyczy obszaru miasta w jego granicach administracyjnych, o powierzchni 1900 ha. 

3) Plan sporządzono na podstawie uchwały Nr XXVIII/183/2013 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 27 

lutego 2013 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Łęczna. 

 

 

Dział I 

Ustalenia ogólne 

 

§ 2. 

1. Integralną częścią planu są: 

1) Załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000 składający się z 69 ponumerowanych arkuszy; 

2) Załącznik nr 2 - zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 

planu w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu; 

3) Załącznik nr 3 – zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji              

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

2. Ustaleniami planu nie są informacje: 

1) zawarte w Aneksie Nr 1: Wykaz stanowisk archeologicznych; 

2) zawarte w Aneksie Nr 2: Wykaz zabytków wpisanych do rejestru zabytków; 

3) zawarte w Aneksie Nr 3: Wykaz pomników przyrody. 

 

§ 3. 
Plan jest formalno-prawną podstawą do ustalania przeznaczenia oraz zasad zabudowy i zagospodarowania 

terenu w celu: 

1) rozwoju mieszkalnictwa, usług i wytwórczości, w sposób zapewniający komfort zdrowotny, 

psychiczny i estetyczny, zgodnie z potrzebami mieszkańców oraz wymogami: 

a) ładu przestrzennego, 

b) rozwoju zrównoważonego; 

2) uzyskania optymalnych korzyści wynikających z wykorzystania przestrzeni miasta i jej walorów 

ekonomicznych, w szczególności intensywnego wykorzystania obszaru zurbanizowanego miasta,               

z zachowaniem: 



a) minimalizacji konfliktów pomiędzy użytkownikami przestrzeni, 

b) stabilizacji i wzrostu wartości nieruchomości; 

3) ochrony interesu publicznego w zakresie: 

a) zapewnienia dostępności do usług publicznych, 

b) zapewnienia dostępności komunikacyjnej i możliwości rozbudowy układu komunikacyjnego, 

c) uzupełnienia i wzbogacenia wyposażenia w infrastrukturę techniczną, 

d) uzupełnienia i wzbogacenia wyposażenia w infrastrukturę społeczną, 

e) zachowania wartości środowiska kulturowego, przyrodniczego i krajobrazu. 

 

§ 4. 

1. Jeżeli w uchwale jest mowa o: 

1) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie, wyznaczone na rysunku planu, 

wyznaczające tereny przeznaczone dla różnych funkcji lub o różnych zasadach zagospodarowania,               

w tym tereny dróg; 

2) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć linie, poza którymi sytuowanie 

zabudowy jest niedozwolone, linie te ograniczają część terenu, w obrębie którego możliwe jest 

wznoszenie obiektów budowlanych, przy czym dopuszczalne jest wysunięcie poza wyznaczoną linię 

zabudowy, na odległość nie większą niż 1,5 m elementów nadwieszeń takich jak nieobudowane 

balkony, daszki nad wejściami do budynków, gzymsy, wykusze, ryzality i inne elementy wystroju 

architektonicznego elewacji oraz okap dachu; 

3) obowiązujących liniach zabudowy – należy przez to rozumieć linie, przy których należy 

lokalizować fronty nowych budynków, obowiązuje usytuowanie lica ścian frontowych budynków 

wzdłuż linii, przy czym nie dotyczy to podziemnych części budynków, dopuszczalne jest cofnięcie  

w stosunku do wyznaczonej linii elementów wzbogacających rzeźbę elewacji, takich jak: loggie, 

wnęki oraz elementy wejścia do budynku (schody, pochylnie, podesty), dopuszczalne jest 

wysunięcie poza wyznaczoną linię na odległość nie większą niż 1,5 m elementów wystroju 

architektonicznego elewacji takich jak: gzymsy, obramowania okien, pilastry, nieobudowane 

balkony oraz okap dachu; 

4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie oraz zagospodarowanie, 

które przeważa w terenie wyznaczonym konkretnymi liniami rozgraniczającymi wraz z elementami 

zagospodarowania towarzyszącego, związanego bezpośrednio z funkcją terenu; 

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

które go wzbogaca i uzupełnia, a nie powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym; 

6) terenie inwestycji – należy przez to rozumieć teren wskazany przez inwestora, położony w terenach 

budowlanych, obejmujący działkę, fragment działki lub zespół działek; 

7) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię zabudowy wszystkich budynków 

istniejących i nowo realizowanych, zlokalizowanych w terenie inwestycji, liczoną po zewnętrznym 

obrysie murów lub obudowy ścian przyziemia, a w przypadku „nadwieszeń”, podcieni z podporami           

i przejazdów, po obrysie wyższych kondygnacji tych budynków; 

8) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wymiar pionowy budynków liczony jako średnia 

arytmetyczna z dwóch pomiarów w najniższym i najwyższym punkcie obrysu budynku przy gruncie 

do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych, w przypadku 

dachów pogrążonych do najwyżej położonego punktu attyki lub zewnętrznej krawędzi dachu; 

9) usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć usługi służące obsłudze ludności,                        

w szczególności z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, administracji niepublicznej, turystyki, 

obsługi bankowej i usług finansowych, doradztwa, usług prawnych, ochrony zdrowia i oświaty 

(opieka przedszkolna i poza szkolna), usług projektowych; 

10) usługach publicznych – należy przez to rozumieć usługi z zakresu administracji publicznej, 

szkolnictwa publicznego na wszystkich poziomach, w tym przedszkoli, ochrony zdrowia, kultury, 

sportu i rekreacji, opieki społecznej i socjalnej, obsługi pocztowej i bankowej, łączności, 

realizowane także przez podmioty prywatne; 

11) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi komercyjne lub publiczne, od których 

uciążliwości nie występują poza lokalami (wydzielonymi częściami budynków), w których są 

realizowane oraz poziom hałasu nie przekracza dopuszczalnego dla danego typu zabudowy; 

12) zabudowie letniskowej – należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny wraz z budynkami 

garażowymi i gospodarczymi nie przeznaczony do stałego zamieszkiwania; 



13) zabudowie zagrodowej – należy przez to rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki 

gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub 

ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych; 

14) altanie działkowej – należy przez to rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy 

lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz              

o wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich, przy czym do 

powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie 

przekracza 12 m2; 

15) elementach wyposażenia miejskiego – należy przez to rozumieć elementy zagospodarowania 

przestrzeni publicznych, w tym obiekty małej architektury, między innymi takie jak: siedziska, 

ławki, zegary uliczne, wiaty, latarnie, lampy oświetleniowe, stojaki rowerowe, pergole, barierki 

uliczne, słupki i ograniczniki parkowania na chodnikach, donice, fontanny i inne obiekty 

architektury ogrodowej, kosze na śmieci oraz elementy systemu informacji miejskiej; 

16) ciągach pieszo-rowerowych – należy przez to rozumieć niebędące drogami publicznymi ciągi 

przeznaczone zarówno dla ruchu pieszego, jak i rowerowego, bez wyodrębnienia jezdni                              

i chodników; 

17) ciągach pieszo-jezdnych – należy przez to rozumieć niebędące drogami publicznymi ciągi 

przeznaczone zarówno dla ruchu pieszych, jak i pojazdów, bez wyodrębnienia jezdni i chodników; 

18) uciążliwości – należy przez to rozumieć zjawiska lub stany utrudniające życie ludzi mieszkających 

lub przebywających w sąsiedztwie, a zwłaszcza szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól 

elektromagnetycznych, hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, odory; 

19) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć formy zieleni urządzonej, zadrzewień i zakrzewień, 

stanowiące barierę przed skutkami niekorzystnych oddziaływań, takich jak: hałas, drgania, 

zanieczyszczenie powietrza; 

20) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć urządzone i utrzymywane zespoły drzew, krzewów 

oraz zieleni niskiej, zieleń towarzyszącą ciągom komunikacyjnym, skomponowane pod względem 

estetycznym i funkcjonalnym; 

21) obudowie biologicznej cieków – należy przez to rozumieć roślinność trawiastą, zaroślową lub 

zadrzewienia, porastającą brzegi koryt cieków wodnych oraz dna ich dolin; 

22) zieleni o funkcjach ekologicznych – należy przez to rozumieć grunty, na których występują 

zbiorowiska roślinności, spełniające ważne cele przyrodniczo-krajobrazowe, zdrowotne, edukacyjne 

i wypoczynkowe, w tym stanowiące biologiczną obudowę cieków. 

2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi                         

w przepisach odrębnych. 

 

§ 5. 

1. Na ustalenia o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenów, wyznaczonych na rysunku planu 

liniami rozgraniczającymi, składają się: 

1) ustalenia ogólne, o których mowa w Dziale I; 

2) ustalenia obowiązujące na całym obszarze objętym planem zawarte w Dziale II; 

3) ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów zawarte w Dziale III; 

4) ustalenia końcowe zawarte w Dziale IV. 

2. Poszczególne tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi oznaczone są: 

1) symbolami literowymi (duże litery) oznaczającymi przeznaczenie podstawowe terenu; 

2) w przypadku terenów o przeznaczeniu złożonym symbole dzielone są znakiem ukośnika, pierwszy                  

z symboli oznacza przeznaczenie dominujące; 

3) symbole uzupełniają następujące po nich cyfry oznaczające różne kategorie tego samego 

przeznaczenia, w przypadku terenów infrastruktury zamiast cyfr użyto liter wyróżniających typ 

infrastruktury, w przypadku dróg publicznych użyto liter oznaczających klasę techniczną drogi,                  

w przypadku terenów rolnych użyto liter oznaczających różne funkcje związane z rolnictwem; 

4) symbole poprzedzone są liczbami porządkowymi wyróżniającymi kolejne tereny o tym samym 

przeznaczeniu i kategorii. 

3. Ustala się następujące przeznaczenie i jego kategorie dla terenów wyznaczonych liniami 

rozgraniczającymi oraz odpowiadające im symbole w tekście i na rysunku planu: 

1) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 

a) punktowej na os. Stare Miasto (od 1MW1 do 5MW1), 



b) osiedlowej na os. Samsonowicza (1MW2, 2MW2 i od 1MW3 do 12MW3, i od 21MW3 do 

22MW3), 

c) osiedlowej na os. Niepodległości (3MW2 i od 13MW3 do 15MW3), 

d) osiedlowej na os. Bobrowniki (16MW3 do 20MW3), 

e) osiedlowej planowanej (1MW4, 2MW4); 

2) MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej (od 1MW/U do 4MW/U); 

3) MU – tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej (od 1MU do 18MU); 

4) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

a) nieregularnej i staromiejskiej (od 1MN1 do 9MN1), 

b) mieszanej (od 1MN2 do 11MN2), 

c) szeregowej (od 1MN3 do 11MN3 oraz 21MN6), 

d) podmiejskiej wolnostojącej (od 1MN4 do 7MN4), 

e) plombowej (1MN5), 

f) regularnej wolnostojącej (od 1MN6 do 20MN6 oraz od 22MN6 do 32MN6); 

5) MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (od 1MN/U do 19MN/U); 

6) MN/UT – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystyki (od 1MN/UT do 

3MN/UT); 

7) MNR – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej: 

a) podmiejskiej (od 1MNR1 do 3MNR1), 

b) peryferyjnej (od 1MNR2 do 6MNR2); 

8) RMN – tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (od 1RMN do 

3RMN); 

9) U/MN – tereny usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

a) w obszarze zurbanizowanym (od 1U/MN1 do 9U/MN1), 

b) podmiejskiej (1U/MN2); 

10) U – tereny usług (od 1U do 37U), w tym tereny handlu wielkopowierzchniowego (3U, 18U, od 22U 

do 27U); 

11) UP – tereny usług publicznych (od 1UP do 11UP); 

12) UO – tereny usług oświaty (od 1UO do 11UO); 

13) UZ – tereny usług zdrowia (szpital powiatowy 1UZ); 

14) UK – tereny usług kultu religijnego (od 1UK do 4UK); 

15) US – tereny sportu i rekreacji: 

a) stadion (1US1), 

b) boiska (od 1US2 do 3US2), 

c) tereny rekreacji (od 1US3 do 2US3); 

16) UT – tereny usług turystyki (od 1UT do 6UT); 

17) P/U – tereny produkcji, składów i magazynów oraz usług (od 1P/U do 6P/U), w tym tereny rozwoju 

przedsiębiorczości (5P/U); 

18) PP – przestrzenie publiczne: 

a) na Starym Mieście (od 1PP1 do 3PP1), 

b) w centralnej części miasta (1PP2), 

c) na terenie dawnej cerkwi i cmentarza (1PP3); 

19) KD – tereny dróg publicznych: 

a) klasa: główna ruchu przyspieszonego (1KDGP – droga krajowa nr 82), 

b) klasa: główne (1KDG1 i 2KDG1 – droga wojewódzka nr 829, 1KDG2 – droga wojewódzka             

nr 820, od 1KDG3 do 5KDG3 – wschodnia obwodnica), 

c) klasa: zbiorcze (1KDZ1 i 2KDZ1 – droga powiatowa nr 1809L, 1KDZ2, 2KDZ2, 1KDZ3 – 

drogi gminne), 

d) klasa: lokalne (1KDL1 – droga powiatowa nr 2017L, od 1KDL2 do 4KDL2, od 1KDL3 do 

11KDL3 – drogi gminne), 

e) klasa: dojazdowe (od 1KDD1 do 10KDD1, od 1KDD2 do 12KDD2, od 1KDD3 do 22KDD3, od 

1KDD4 do 10KDD4 – drogi gminne); 

20) KDX – ciągi pieszo-jezdne (od 1KDX, do 7KDX); 

21) KX – ciągi pieszo-rowerowe (od 1KX do 14KX); 

22) KDW – tereny dróg wewnętrznych (od1KDW do 17KDW); 

23) KU – tereny usług komunikacyjnych: 

a) parkingów (od 1KU1 do 8KU1), 



b) parkingów i garaży (od 1KU2 do 7KU2), 

c) dworca (1KU3) i pętli autobusowych (2KU3, 3KU3), 

d) obsługi pojazdów, w tym stacji paliw (1KU4, 2KU4); 

24) I – tereny infrastruktury technicznej: 

a) energetycznej (1IE, 2IE), 

b) ciepłowniczej (od 1IC do 4IC), 

c) gazowniczej (1IG, 2IG), 

d) wodociągowej (od 1IW do 6IW), 

e) kanalizacyjnej (od 1IK do 2IK); 

25) ZC – tereny cmentarzy (1ZC, 2ZC); 

26) ZD – tereny zieleni ogrodowej i ogrodów działkowych (od 1ZD do 3ZD); 

27) ZP – tereny zieleni urządzonej: 

a) park zamkowy (1ZP1), 

b) parki (od 1ZP2 do 3ZP2), 

c) skwery (od 1ZP3 do 16ZP3), 

d) parki o charakterze naturalnym (od 1ZP4 do 4ZP4), 

e) skwery powiązane z infrastrukturą komunalną (1ZP5, 2ZP5); 

28) ZI – tereny zieleni izolacyjnej (od 1ZI do 5ZI); 

29) ZE – tereny zieleni o funkcjach ekologicznych: 

a) powiązane z rzekami (od 1ZE1 do 16ZE1), 

b) łąki i błota doliny Wieprza (1ZE2), 

c) teren stanowiący uzupełnienie zwartego kompleksu leśnego (od 1ZE3 do 8ZE3); 

30) ZL – tereny leśne: 

a) zwarte kompleksy (od 1ZL1 do 4ZL1), 

b) połączone z zielenią o funkcjach ekologicznych (od 1ZL2 do 15ZL2), 

c) grupy drzew (od 1ZL3 do 3ZL3); 

31) RM – tereny zabudowy zagrodowej (1RM); 

32) R – tereny rolne: 

a) tereny rolne (od 1RZ do 2RZ) z możliwością zabudowy powiązanej z gospodarką rolną, 

b) tereny rolne wyłączone z zabudowy (od 1R do 10R), 

c) tereny dróg rolnych i leśnych (od 1RD do 3RD); 

33) WS – tereny wód powierzchniowych: 

a) rzeka Wieprz (od 1WS1 do 3WS1), 

b) rzeka Świnka (1WS2, 2WS2). 

4. Ustalenia planu stanowiące treść uchwały, odnoszą się odpowiednio do ustaleń wyrażonych w części 

graficznej planu i obowiązują łącznie, w zakresie określonym uchwałą. 

5. Ustalenia planu należy stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych. 

 

 

Dział II 

Ustalenia obowiązujące na całym obszarze objętym planem 

 

Rozdział 1 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

 

§ 6. 

1. Realizacja przedsięwzięć na obszarze objętym planem nie może naruszać określonych w planie ustaleń 

dotyczących przeznaczenia i warunków zagospodarowania określonych w Działach II i III oraz regulacji 

zawartych w przepisach odrębnych. 

2. Obowiązuje zachowanie minimalnych, maksymalnych i nieprzekraczalnych parametrów zabudowy                   

i zagospodarowania terenu takich jak: powierzchnia zabudowy, intensywność zabudowy, powierzchnia 

biologicznie czynna, zarówno w stosunku do terenu inwestycji, jak i dla całości wyodrębnionego terenu 

posiadającego unikalne oznaczenie cyfrowo-literowe nadane zgodnie z § 5 ust. 2 i 3. 

3. Do czasu realizacji zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się dotychczasowy 

sposób zagospodarowania pod warunkiem, że nie narusza on przepisów odrębnych. 

4. Realizacja ustaleń planu w zakresie zagospodarowania, użytkowania i utrzymania terenów dróg 

publicznych, ciągów pieszo-jezdnych, ciągów pieszo-rowerowych, dróg wewnętrznych i terenów usług 



komunikacyjnych oraz ogólnodostępnych przestrzeni publicznych wymaga uwzględnienia potrzeb osób 

niepełnosprawnych zgodnie z przepisami odrębnymi. 

5. Ogólnodostępne przestrzenie publiczne winny umożliwić aktywne korzystanie z nich przez każdego 

zainteresowanego oraz zapewnić realizację przeznaczenia zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 7 ust. 3             

i na rysunku planu, z zachowaniem ustaleń w zakresie zasad, warunków, parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania dla poszczególnych wydzielonych kategorii terenów 

określonych w Dziale III. Nakazuje się umieszczenie w przestrzeniach publicznych elementów 

wyposażenia miejskiego oraz uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

 

§ 7. 

1. Wskazuje się na rysunku planu obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy. 

2. Wskazuje się na rysunku planu obszary organizacji imprez masowych. 

3. Wskazuje się na rysunku planu ogólnodostępne przestrzenie publiczne obejmujące: 

1) place miejskie: 

a) na Starym Mieście (oznaczone symbolami od 1PP1 do 3PP1), 

b) w centralnej części miasta (oznaczony symbolem 1PP2), 

c) na terenie dawnej cerkwi i cmentarza (oznaczony symbolem 1PP3); 

2) tereny zieleni urządzonej: 

a) park zamkowy (oznaczony symbolem 1ZP1), 

b) parki (oznaczone symbolami od 1ZP2 do 3ZP2), 

c) skwery (oznaczone symbolami 1ZP3, 2ZP3, od 5ZP3 do 16ZP3), 

d) parki o charakterze naturalnym (oznaczone symbolami od 1ZP4 do 4ZP4), 

e) skwery powiązane z infrastrukturą komunalną (oznaczone symbolami 1ZP5, 2ZP5); 

3) tereny rekreacji (oznaczone symbolami od 1US3 do 2US3). 

4. Wskazuje się na rysunku planu planowane ponadlokalne inwestycje publiczne: 

1) północne obejście miasta – droga krajowa nr 82; 

2) wschodnie obejście miasta – droga wojewódzka nr 829; 

3) odcinek sieci energetycznej – wariant trasy linii energetycznej tranzytowej 400 kV wraz ze strefą 

techniczną; 

4) odcinek ropociągu – trasa ropociągu wraz ze strefą bezpieczeństwa; 

5) zbiornik retencyjny na rzece Śwince. 

 

§ 8. 

1. Wyznacza się, oznaczone na rysunku planu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

2) obowiązujące linie zabudowy; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych obiektów budowlanych przeznaczonych na stały pobyt 

ludzi. 

2. Na podstawie przepisów odrębnych obowiązują oznaczone na rysunku planu: 

1) strefy sanitarne cmentarzy – 50 i 150 metrów; 

2) strefy techniczne linii energetycznych i strefy kontrolowane gazociągów; 

3) strefy ochronne ujęć wód; 

4) strefa szczególnego zagrożenia powodzią (Q1%). 

3. Na podstawie przepisów odrębnych umieszczono na rysunku planu informację o zagrożeniach ruchami 

masowymi ziemi – obszary występowania ruchów masowych ziemi oraz orientacyjny zasięg obszarów 

predysponowanych do ich wystąpienia. 

 

§ 9. 

1. Ustala się następujące zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości: 

1) na obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów wymagających przeprowadzenia scaleń                    

i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami; 

2) każda działka powinna mieć dostęp do drogi publicznej; 

3) szerokość frontu nowej działki powinna pozwalać na zachowanie warunków technicznych                 

i odległości pomiędzy budynkami i być nie mniejsza niż wartości określone w Dziale III za 

wyjątkiem pkt 6; 

4) warunek w pkt 3 nie dotyczy działek istniejących przed wejściem w życie niniejszego planu; 



5) minimalne wielkości działek, w zależności od przeznaczenia określone zostały w Dziale III,                    

za wyjątkiem pkt 6; 

6) podział nieruchomości powodujący wydzielenie działki o powierzchni lub o szerokości frontu 

mniejszej niż określona w ustaleniach szczegółowych w Dziale III jest dopuszczalny w przypadku 

dokonywania podziałów pod drogi, ulice, place, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz 

podziałów mających na celu powiększenie działek sąsiednich lub uregulowanie spraw 

własnościowych związanych z istniejącą zabudową. 

2. Podziału nieruchomości można dokonać z zachowaniem przepisów odrębnych. 

 

§ 10. 

1. Na obszarze objętym planem, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z pozostałymi ustaleniami planu oraz 

przepisami odrębnymi, dopuszcza się realizację: 

1) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, niezbędnych dla obsługi terenu, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8; 

2) dojazdów i dojść oraz ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych poza określonymi na 

rysunku planu; 

3) obiektów i urządzeń służących utrzymaniu i regulacji wód; 

4) obiektów i urządzeń związanych z gospodarką rolną i leśną. 

2. Na obszarach rehabilitacji istniejącej zabudowy obowiązują następujące zasady: 

1) nakaz podjęcia działań służących restauracji obiektów zabytkowych - obowiązują ustalenia zawarte 

w Dziale II, Rozdział 3; 

2) nakaz podjęcia działań służących rewaloryzacji przestrzeni chronionej - obowiązują ustalenia 

zawarte w Dziale II, Rozdziały 2 i 3; 

3) nakaz podjęcia działań remontowych i modernizacyjnych w zakresie dróg i ulic oraz infrastruktury 

technicznej - obowiązują ustalenia zawarte w Dziale II, Rozdziały 4 i 5; 

4) nakaz kontynuacji istniejącego charakteru zabudowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w Dziale III                

i dostosowanie jej do linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Dla obszarów służących organizacji imprez masowych obowiązują ustalenia zawarte w Dziale II i III,                

z zastrzeżeniem, że dopuszcza się organizację imprez masowych i zgromadzeń zgodnie z przepisami 

odrębnymi i ustala się następujące dodatkowe zasady ich zagospodarowania: 

1) nakaz zagospodarowania w sposób umożliwiający szybką ewakuację uczestników imprez masowych 

i zgromadzeń; 

2) nakaz dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych całej powierzchni obszarów służących 

organizacji imprez masowych i zgromadzeń, także w trakcie trwania imprez masowych                                   

i zgromadzeń; 

3) nakaz wyposażenia w infrastrukturę i urządzenia techniczne niezbędne do obsługi imprez masowych 

i zgromadzeń, zapis dotyczy odpowiednich podłączeń do sieci energetycznej, wodociągowej                        

i kanalizacyjnej, parametry urządzeń należy dostosować do wielkości terenu przeznaczonego na 

imprezę masową; 

4) nakaz wyposażenia, na czas trwania imprez masowych i zgromadzeń, w urządzenia techniczne 

niezbędne do organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa uczestników imprez masowych                             

i zgromadzeń, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) dopuszcza się, wyłącznie na czas trwania imprez masowych i zgromadzeń, tymczasowe 

zagospodarowanie terenu w formie obiektów i urządzeń takich jak: stragany, namioty, sceny, nośniki 

reklam, przenośne siedziska, sanitariaty, punkty pomocy medycznej, tymczasowe miejsca 

postojowe, obiekty o funkcji gastronomicznej, wystawienniczo-ekspozycyjnej, urządzenia służące 

rekreacji; 

6) wielkość, ilość i parametry obiektów tymczasowego zagospodarowania winna nawiązywać do 

wielkości obszaru imprezy masowej oraz do ustaleń dla terenów otaczających ten teren zgodnie                  

z zapisami w Dziale III. 

4. Od strony drogi krajowej oznaczonej symbolem 1KDGP obowiązuje lokalizacja ogrodzeń co najmniej 

poza terenem ograniczonym liniami rozgraniczającymi drogę krajową. 

5. Zakazuje się lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych przy drodze krajowej oznaczonej symbolem 

1KDGP w odległości bliższej niż wyznaczona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy i 50 m 

od skrzyżowań dróg publicznych. 

6. Od strony drogi krajowej oznaczonej symbolem 1KDGP zakazuje się lokalizacji tablic i urządzeń 

reklamowych o zmiennym natężeniu światła. 



7. W terenach przylegających do drogi krajowej oznaczonej symbolem 1KDGP, za wyjątkiem przypadków 

o których mowa w ust. 8, obowiązuje lokalizacja urządzeń i sieci infrastruktury technicznej niezwiązanej 

z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego poza terenem ograniczonym liniami 

rozgraniczającymi drogi krajowej oraz w odległości od drogi krajowej zgodnej z przepisami odrębnymi, 

za wyjątkiem niezbędnych przejść poprzecznych przez drogę krajową. 

8. Dla odcinka drogi krajowej oznaczonej symbolem 1KDGP od mostu na rzece Wieprz do planowanego 

włączenia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 829 oznaczonej na rysunku planu symbolami 

5KDG3 (obejście Łęcznej od południowego-wschodu), dopuszczalna jest lokalizacja urządzeń i sieci 

infrastruktury technicznej w terenie rezerwowanym w liniach rozgraniczających pod poszerzenie drogi 

krajowej, po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia i na warunkach określonych przez zarządcę tej drogi. 

9. Na obszarze objętym planem, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z pozostałymi ustaleniami planu oraz 

przepisami odrębnymi, dopuszcza się: 

1) na działkach o szerokości nie większej niż 18 m, lokalizację budynków mieszkalnych, usługowych, 

gospodarczych i garaży, bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości 1,5 m od granicy 

działki; 

2) w zabudowie zagrodowej, lokalizację budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich                   

i garaży, bezpośrednio przy granicy działki, lub w odległości 1,5 m od granicy działki, niezależnie 

od szerokości działki. 

 

 

Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania środowiska, w tym środowiska przyrodniczego i krajobrazu 

 

§ 11. 

Ustalenia w zakresie granic i sposobów zagospodarowania obszarów, zespołów i obiektów cennych 

przyrodniczo, podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych: 

1) wskazuje się na rysunku planu obszar położony w granicach Nadwieprzańskiego Parku 

Krajobrazowego, dla którego obowiązują przepisy odrębne, w tym zawarte w uchwale                              

Nr XIV/216/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie 

Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego; 

2) wskazuje się na rysunku planu obszar położony w granicach otuliny Nadwieprzańskiego Parku 

Krajobrazowego dla którego obowiązują przepisy odrębne, w tym zawarte w uchwale                              

Nr XIV/216/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie 

Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego; 

3) wskazuje się na rysunku planu obszar położony w granicach obszaru Natura 2000 PLH 060005 

„Dolina Środkowego Wieprza” dla którego obowiązują przepisy odrębne; 

4) wskazuje się na rysunku planu pomniki przyrody wymienione w aneksie nr 3 do niniejszej uchwały, 

dla których obowiązują przepisy odrębne. 

 

§ 12. 

Ustalenia w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych: 

1) obowiązuje nakaz wyposażenia nowej zabudowy w urządzenia do odprowadzania ścieków oraz 

nakaz podłączenia jej do sieci kanalizacyjnej w terenach objętych systemami odprowadzania                          

i oczyszczania ścieków; na terenach, na których nie funkcjonują takie systemy, do czasu ich 

realizacji możliwe jest gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych z 

systematycznym wywożeniem ścieków do oczyszczalni, pod warunkiem zapewnienia parametrów 

technicznych urządzeń kanalizacyjnych umożliwiających późniejsze podłączenie zabudowy do tych 

systemów; 

2) obowiązuje oczyszczanie lub podczyszczanie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych dróg, 

parkingów oraz powierzchni terenów usługowych i produkcyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) obowiązuje zachowanie obudowy biologicznej cieków oraz zbiorników wodnych; 

4) w związku z położeniem obszaru objętego planem w granicach dwóch zbiorników wód 

podziemnych (GZWP nr 406 – Niecka Lubelska (Lublin), GZWP nr 407 – Niecka Lubelska (Chełm-

Zamość) obowiązują przepisy odrębne dotyczące ich ochrony; 

5) wskazuje się na rysunku planu obszary położone w strefach ochrony ujęć wody pitnej, w których 

obowiązują ograniczenia w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów wynikające z decyzji                      

o ustanowieniu tych stref. 



 

§ 13. 

Ustalenia w zakresie ochrony powierzchni ziemi: 

1) na całym obszarze objętym niniejszym planem dopuszcza się realizację urządzeń służących 

utrzymaniu i regulacji wód w zakresie niezbędnym dla ochrony przeciwerozyjnej, 

przeciwosuwiskowej i przeciwpowodziowej w oparciu o zasady dobrej praktyki utrzymania rzek                   

i potoków; 

2) w granicach terenów rolnych oznaczonych symbolami R, RZ dopuszcza się tworzenie nowych 

zadrzewień o znaczeniu przeciwerozyjnym; 

3) w granicach terenów rolnych oznaczonych symbolami R, RZ dopuszcza się zalesianie gruntów 

predestynowanych do tego ze względu na zagrożenie erozją. 

 

§ 14. 

1. W zakresie ograniczenia uciążliwości dla otoczenia obowiązują następujące zasady: 

1) na całym obszarze objętym planem zakazuje się prowadzenia działalności usługowej, 

produkcyjnej lub hodowlanej, powodującej powstawanie uciążliwości wykraczających poza 

granice terenu inwestycji, do której użytkownik ma tytuł prawny, w szczególności dotyczy to 

odorów, hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza; 

2) na całym obszarze objętym planem zakazuje się składowania odpadów, z wyjątkiem 

tymczasowego ich gromadzenia w sposób zabezpieczający przed przenikaniem zanieczyszczeń 

do wód, gruntu lub powietrza, przed ich odbiorem i wywiezieniem zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

3) na całym obszarze objętym planem obowiązuje wyposażenie nowej zabudowy w urządzenia              

do odprowadzania ścieków zgodnie z § 12 oraz Rozdziałem 5 w Dziale II; 

4) na całym obszarze objętym planem obowiązuje stosowanie do ogrzewania budynków, 

technologii i paliw o niskiej emisji zanieczyszczeń i dużej sprawności energetycznej zgodnie                

z wymogami przepisów odrębnych oraz podłączanie budynków do systemu centralnego 

ogrzewania w zasięgu poszczególnych sieci, zgodnie z Rozdziałem 5 w Dziale II; 

5) na całym obszarze objętym planem obowiązuje stosowanie w zasięgu uciążliwości 

komunikacyjnej dla obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi rozwiązań technicznych 

pozwalających na ochronę przed hałasem i drganiami zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) na całym obszarze objętym planem obowiązują przepisy odrębne w zakresie ochrony przed 

polami elektromagnetycznymi związanymi z obiektami elektroenergetycznymi                                       

i telekomunikacyjnymi. 

2. Na całym obszarze objętym planem obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu określone                            

w przepisach odrębnych. 

3. W celu ochrony przed zagrożeniem osuwiskowym na całym obszarze objętym planem obowiązuje 

ustalanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

4. Wskazuje się na rysunku planu obszary szczególnego zagrożenia powodzią (Q1%), w granicach 

których obowiązują zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych 

dotyczących ochrony przed powodzią. 

 

 

Rozdział 3 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, dóbr kultury współczesnej, zabytków i krajobrazu 

 

§ 15. 

1. Wskazuje się, wymienione w Aneksie Nr 2 obiekty (w tym obszary) wpisane do rejestru zabytków, 

oznaczone na rysunku planu, podlegające prawnej ochronie dóbr kultury na podstawie przepisów 

odrębnych. 

2. Zachowaniu i ochronie podlegają obiekty zabytkowe ujęte w gminnej ewidencji zabytków: 

1) dawny Dom Modlitwy i szkoła żydowska zwana Małą Synagogą – ul. Bożnicza 21 – wybudowana 

na początku XIX wieku, obecnie biblioteka; 

2) spichlerz – ul. 3 Maja 24 – drewniany, lata 70. XIX wieku; 

3) młyn – ul. Jagiełka nad Świnką – wybudowany około 1900 roku jako dworski młyn wodny; 



4) cmentarz żydowski – ul. Pasternik – kirkut założony po 1639 roku, ostatni pochówek w 1942 roku,   

o powierzchni 1,1 ha, w latach 50.-60. XX wieku zdewastowany, zniwelowany i obsadzony 

drzewami; kilkadziesiąt ocalałych płyt nagrobnych (macew) przeniesiono do lapidarium przy 

Muzeum Regionalnym (dawna synagoga); w 2005 roku na terenie cmentarza z inicjatywy rabina 

Mejera Izraela Gabaya z Ukrainy został wystawiony ohel poświęcony pamięci cadyka Szlomo 

Jehudy Leiba, zmarłego w 1843 roku; 

5) kamienica – Rynek II 2 – północna pierzeja, budynek wzniesiony pod koniec XIX wieku pełnił 

funkcje mieszkalne i usługowe (między innymi rozlewnia piwa); 

6) dawny dom zajezdny – ul. 3 Maja 31 – z połowy XIX wieku, drewniany, częściowo murowany, 

przebudowany, w bardzo złym stanie; 

7) dawny dom zajezdny – ul. 3 Maja 35 – z połowy XIX wieku, budynek został „wchłonięty” przez 

nowy obiekt; 

8) dawny dom zajezdny – ul. 3 Maja 26 – wzniesiony w 1868 roku, drewniany, po remoncie utracił 

walory zabytkowe; 

9) dom mieszkalny – ul. 3 Maja 37 – z 2 połowy XIX wieku, drewniany, częściowo otynkowany, 

pierwotnie mieścił warsztat garncarski, później skład apteczny; 

10) dom mieszkalny – ul. Litewska 4 – wybudowany na przełomie XIX i XX wieku, drewniany, 

szczytowo usytuowany do ulicy, w bardzo złym stanie; 

11) dom – ul. Krasnystawska 4-6 – w pobliżu Rynku I (obecnie Placu Kościuszki), z połowy XIX wieku, 

murowany, otynkowany, parterowy, pełnił funkcje między innymi handlowe; 

12) dom mieszkalny – Plac Kanałowy 16 – z końca XIX wieku, drewniany, parterowy; 

13) dom mieszkalny – Plac Kanałowy 18 – z połowy XIX wieku, drewniany, parterowy; 

14) dawny dom mieszkalny – ul. Plac Kanałowy 26 – z połowy XIX wieku, z przeznaczeniem na dom 

zajezdny, drewniany, w bardzo złym stanie; 

15) kapliczka przykościelna Matki Boskiej Apokaliptycznej – ul. Świętoduska 2 – przy kościele                  

p.w. Św. Marii Magdaleny z 1873 roku, wystawiona podczas zarazy; 

16) kapliczka przykościelna Chrystusa Zmartwychwstałego – ul. Świętoduska 2 – przy kościele p.w. Św. 

Marii Magdaleny z 1873 roku, wystawiona podczas zarazy; 

17) kapliczka domkowa – Al. Jana Pawła II – obok cmentarza parafialnego z połowy XIX wieku; 

18) krzyż – Al. Jana Pawła II – w pobliżu dworca autobusowego z końca XIX wieku; 

19) krzyż – ul. Świętoduska – w sąsiedztwie zabytkowego zespołu parafialnego z 1879 roku; 

20) pomnik Tadeusza Kościuszki – Plac Kościuszki (Rynek I) – przed Urzędem Miasta i Gminy z 1918 

roku; 

21) dwór w zespole dworsko-parkowym – ul. Litewska 14 – wybudowany na przełomie XIX/XX wieku, 

murowany, otynkowany, przebudowany w latach 1969-1970 na zakład przemysłowy, obecnie 

nieużytkowany; oficyna przy dworze w zespole dworsko-parkowym – budynek w zespole dworskim 

Podzamcze, wzniesiony w okresie, kiedy właścicielem majątku był Jan Bloch. 

3. Wskazuje się na rysunku planu strefę ochrony konserwatorskiej (strefa konserwatorska cmentarza 

parafialnego wpisanego do rejestru zabytków). 

4. Zmiana sposobu zagospodarowania oraz roboty budowlane w obiektach, o których mowa w ust. 1 oraz   

w obrębie działek, na których są zlokalizowane wymagają uzyskania pozwolenia właściwego 

wojewódzkiego konserwatora zabytków stosownie do wymogów przepisów odrębnych. 

5. W odniesieniu do obiektów zabytkowych wymienionych w ust. 2 obowiązują następujące zasady                    

i wymagania: 

1) utrzymuje się obiekty z zachowaniem ich substancji i detali architektonicznych; 

2) dopuszcza się po wykonaniu inwentaryzacji architektonicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

przeniesienie w inne miejsce obiektu zabytkowego lub rozbiórkę budynku zabytkowego                            

w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla życia lub mienia ludzkiego; 

3) w przypadku realizacji nowej zabudowy w miejsce obiektu rozebranego, obowiązuje dostosowanie 

skali i formy zgodnie z ustaleniami dla danej kategorii terenu; 

4) zagospodarowanie działki, na której znajduje się budynek zabytkowy, odbywać się ma w sposób 

zapewniający ekspozycję obiektu; 

5) obowiązuje zakaz umieszczania na działce, na której znajduje się obiekt zabytkowy, wolnostojących 

nośników reklamowych oraz zakaz umieszczania tablic reklamowych; 

6) wszelkie działania w obiektach oraz w obrębie działek, na których są zlokalizowane winny być 

zgodne z zasadami i wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych. 

 



§ 16. 

1. Wskazuje się na rysunku planu wymienione w Aneksie Nr 1, stanowiska archeologiczne podlegające 

ochronie zgodnie z wymogami przepisów odrębnych. 

2. W odniesieniu do stanowisk archeologicznych, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące zasady 

i wymagania: 

1) obowiązuje zachowanie stanowisk „in situ” oraz zapewnienie warunków dla nadzoru 

archeologicznego lub badań archeologicznych w przypadku podejmowania działań zmierzających 

do zmiany dotychczasowego użytkowania; 

2) przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę wymaga się podania informacji o obecności 

stanowiska archeologicznego i o ustawowych obowiązkach wynikających z tego faktu; 

3) obowiązuje uzgodnienie wszelkich działań inwestycyjnych z właściwym wojewódzkim 

konserwatorem zabytków na etapie planowania, projektowania i wykonawstwa inwestycji 

związanych z pracami ziemnymi w granicach stanowisk archeologicznych. 

 

§ 17. 

Ustala się następujące zasady ochrony lokalnych wartości krajobrazowych: 

1) zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, w tym także zabudowy zagrodowej, poza 

terenami na których ustania planu dopuszczają realizację zabudowy; 

2) nakaz kształtowania formy architektonicznej obiektów, w tym ograniczenie wysokości zabudowy, 

zgodnie z ustaleniami wynikającymi z Działu III, stosownie do określonego przeznaczenia terenu; 

3) wykorzystanie wartościowych obiektów małej architektury, w tym kapliczek, dla podkreślenia 

tożsamości obszaru; 

4) zachowanie i w razie potrzeby odtwarzanie zieleni wysokiej w otoczeniu cieków wodnych. 

 

 

Rozdział 4 

Zasady obsługi komunikacyjnej 

 

§ 18. 

1. W zakresie podstawowego układu drogowego ustala się następujące klasy i parametry techniczne ulic 

(dróg): 

1) klasa główna ruchu przyspieszonego GP 1/2 i GP 2/2, istniejąca droga krajowa nr 82, oznaczona na 

rysunku planu symbolem 1KDGP, o następujących parametrach: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu, minimalna 40 m, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy – jak na rysunku planu, nie mniejsze niż: 10 m od krawędzi 

jezdni w terenie zabudowy, 25 m od krawędzi jezdni poza terenem zabudowy, 

c) pozostałe parametry techniczne zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) klasa główna G 1/2, istniejące drogi wojewódzkie: nr 829 oznaczona na rysunku planu symbolami 

1KDG1 i 2KDG1, nr 820 oznaczona na rysunku planu symbolem 1KDG2, o następujących 

parametrach: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu, minimalna 25 m, na odcinku 

drogi nr 820 (1KDG2) od mostu na rzece Śwince do drogi krajowej nr 82 dopuszczalna 

mniejsza ze względu na istniejące zainwestowanie, 

b) jedna jezdnia dwupasowa, dwukierunkowa,  

c) rozwiązania przekroju poprzecznego, zgodnie z przepisami odrębnymi, jako ulice, dopuszczalny 

przekrój drogowy dla drogi nr 829 odcinek północny (1KDG1), 

d) pozostałe parametry techniczne zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) klasa główna G 2/2, planowana wschodnia obwodnica miasta, oznaczona na rysunku planu 

symbolami od 1KDG3 do 5KDG3, o następujących parametrach: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu, minimalna 35 m, 

b) dwie jezdnie po dwa pasy, 

c) chodniki po obu stronach drogi, 

d) rozwiązania przekroju poprzecznego, zgodnie z przepisami odrębnymi, jako ulica, 

e) pozostałe parametry techniczne zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) klasa zbiorcza Z 1/2, istniejąca droga powiatowa: nr 1809L oznaczona na rysunku planu symbolami 

1KDZ1 i 2KDZ1, o następujących parametrach: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu, minimalna 20 m,  



b) jedna jezdnia dwupasowa, dwukierunkowa, 

c) rozwiązania przekroju poprzecznego, zgodnie z przepisami odrębnymi, jako ulica, 

dopuszczalny przekrój drogowy dla odcinka środkowego wzdłuż terenów rolnych, 

d) pozostałe parametry techniczne zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) klasa zbiorcza Z 1/2, istniejące drogi gminne, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDZ2 

2KDZ2, 1KDZ3, o następujących parametrach: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu, minimalna 20 m,  

b) jedna jezdnia dwupasowa, dwukierunkowa, z wyjątkiem odcinka drogi 1KDZ2 (ul. Tysiąclecia) 

rozdzielonej na dwie ulice jednokierunkowe, 

c) rozwiązania przekroju poprzecznego, zgodnie z przepisami odrębnymi, jako ulice,  

d) pozostałe parametry techniczne zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) klasa lokalna L 1/2, istniejąca droga powiatowa nr 2017L oznaczona na rysunku planu symbolem 

1KDL1, o następujących parametrach: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu, minimalna 15 m, 

b) jedna jezdnia dwupasowa, 

c) rozwiązania przekroju poprzecznego i pozostałe parametry techniczne, zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

2. W zakresie obsługującego układu drogowego ustala się następujące klasy i parametry techniczne ulic 

(dróg): 

1) klasa lokalna L 1/2, droga gminna, oznaczona na rysunku planu symbolami od 1KDL2 do 4KDL2,          

o następujących parametrach: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu, minimalna 15 m, 

b) jedna jezdnia dwupasowa, 

c) rozwiązania przekroju poprzecznego i pozostałe parametry techniczne, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

2) klasa lokalna L 1/2, drogi gminne, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1KDL3 do 11KDL3, 

o następujących parametrach: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu, minimalna 12 m, 

b) jedna jezdnia dwupasowa, dwukierunkowa, 

c) rozwiązania przekroju poprzecznego i pozostałe parametry techniczne, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

3) klasa dojazdowa D 1/2, drogi gminne, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1KDD1 do 

10KDD1, o następujących parametrach: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu, minimalna 10 m, dopuszczalna 

mniejsza ze względu na istniejące zainwestowanie, 

b) jedna jezdnia dwupasowa, dopuszczalne odstępstwa w odniesieniu do ukształtowanych ulic 

Starego Miasta, 

c) rozwiązania przekroju poprzecznego, zgodnie z przepisami odrębnymi, jako ulice, 

d) pozostałe parametry techniczne, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) klasa dojazdowa D 1/2, drogi gminne, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1KDD2 do 

12KDD2, o następujących parametrach: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu, minimalna 10 m, 

b) jedna jezdnia dwupasowa,  

c) rozwiązania przekroju poprzecznego i pozostałe parametry techniczne, zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

5) klasa dojazdowa D 1/2, drogi gminne, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1KDD3 do 

22KDD3, o następujących parametrach: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu, minimalna 10 m, 

b) jedna jezdnia dwupasowa,  

c) rozwiązania przekroju poprzecznego, zgodnie z przepisami odrębnymi, jako ulice, 

d) pozostałe parametry techniczne, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

6) klasa dojazdowa D 1/2, drogi gminne, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1KDD4 do 

10KDD4, o następujących parametrach: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu, minimalna 10 m, dopuszczalna 

mniejsza ze względu na istniejące zainwestowanie, 

b) jedna jezdnia dwupasowa, 

c) rozwiązania przekroju poprzecznego, zgodnie z przepisami odrębnymi, jako ulice, 



d) pozostałe parametry techniczne, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

7) drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku planu symbolami od1KDW do 17KDW: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu, 

b) jedna jezdnia o szerokości 5 m, dopuszczalna mniejsza ze względu na istniejące 

zainwestowanie, 

c) chodniki zgodnie z przepisami odrębnymi; 

8) drogi dojazdowe i wewnętrzne nieoznaczone na rysunku planu, realizowane zgodnie z zapisem w § 9 

ust. 1 pkt 2, szerokość w liniach rozgraniczających od 6 m do 10 m jako obowiązująca przy podziale 

nieruchomości zgodnie z § 9 ust. 1, pkt 6. 

3. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej terenów przeznaczonych do zabudowy: 

1) poprzez istniejące i nowe zjazdy z dróg publicznych, dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych 

na przylegające do nich działki budowlane; za wyjątkiem przypadków opisanych w pkt 2-5; 

2) do czasu realizacji dróg gminnych utrzymuje się istniejące zjazdy na drogę krajową oznaczona 

symbolem 1KDGP z możliwością ich przebudowy i rozbudowy na warunkach uzgodnionych przez 

zarządcę drogi; 

3) wprowadza się zakaz budowy nowych zjazdów na drogę krajową oznaczoną symbolem 1KDGP; 

4) obsługa komunikacyjna terenów przylegających do drogi krajowej oznaczonej symbolem 1KDGP 

wyłącznie poprzez drogi publiczne niższych klas oraz drogi wewnętrzne i ciągi pieszo-jezdne,                    

z zastrzeżeniem pkt 2; 

5) dopuszcza się inną, niż opisana w pkt 1, obsługę komunikacyjną działek budowlanych w przypadku 

wydzielenia działek dojazdowych do dróg publicznych (za wyjątkiem drogi krajowej 1KDGP), dróg 

wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych oraz w przypadku ustanowienia nowych możliwości ich 

obsługi komunikacyjnej w drodze czynności cywilno-prawnych. 

4. Drogi układu podstawowego i obsługującego pełnią rolę dróg pożarowych zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

5. W przypadku realizacji wschodniej obwodnicy oznaczonej symbolem 5KDG3 likwidacji ulega 

włączenie dróg 1KDL3 i 4KDL3 do drogi 1KDGP. 

6. W przypadku o którym mowa w ust. 5 obsługa komunikacyjna terenów przylegających do  drogi 4KDL3 

odbywać się będzie poprzez włączenie drogi 4KDL3 do drogi 1KDZ1.  

7. W przypadku o którym mowa w ust. 5 obsługa komunikacyjna terenów przylegających do drogi 1KDL3 

odbywać się będzie poprzez włączenie drogi 1KDL3 przez drogę 11KDD1 do drogi 1KDZ2 oraz 

poprzez drogę 9KDD2 z bezpośrednim włączeniem do drogi 1KDL3, bez włączenia do drogi 1KDGP               

o którym mowa w ust. 5. 

8. Obowiązuje zachowanie przejścia pieszego łączącego Rynek I (3PP1) z Rynkiem II (2PP1) w terenach 

11MU i 12MU. 

9. Obowiązuje zachowanie przejścia pieszego łączącego Rynek II (2PP1) z Rynkiem III (1PP1) w terenach 

3MW1 i 5MU. 

 

§ 19. 

W celu zapewnienia możliwości rozwoju podstawowej sieci drogowej wskazuje się na rysunku planu 

rezerwę dla realizacji ponadlokalnej publicznej inwestycji drogowej pod nazwą północna obwodnica miasta 

o następujących parametrach: 

1) szerokość pasa – jak na rysunku planu; 

2) parametry techniczne jak dla drogi klasy: główna ruchu przyspieszonego G 2/2. 

 

§ 20. 

W celu zapewnienia możliwości rozwoju obsługującej sieci drogowej wskazuje się na rysunku planu 

rezerwy dla realizacji lokalnych publicznych inwestycji drogowych o następujących parametrach: 

1) szerokość pasa – jak na rysunku planu; 

2) parametry techniczne jak dla dróg klas: KDL – lokalna L 1/2 i KDD – dojazdowa D 1/2. 

 

§ 21. 

Uzupełnieniem układu drogowego są ciągi piesze, rowerowe, pieszo-rowerowe i pieszo-jezdne, dla których 

ustala się następujące klasy i parametry techniczne: 

1) ciągi pieszo-rowerowe, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1KX do 14KX, o następujących 

parametrach: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu, 



b) parametry techniczne, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) ciągi pieszo-jezdne, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDX i 7KDX, o następujących 

parametrach: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu,  

b) parametry techniczne, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) ciągi piesze, rowerowe, pieszo-rowerowe i pieszo-jezdne oraz dojazdy i dojścia nieoznaczone na 

rysunku planu, realizowane zgodnie z zapisem w § 10 ust. 1, pkt 2, szerokość w liniach 

rozgraniczających od 2 m do 10 m jako obowiązująca przy podziale nieruchomości zgodnie z § 9 

ust. 1, pkt 6. 

 

§ 22. 

1. Ustala się następujące zasady lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów, dla poszczególnych 

kategorii przeznaczenia terenów określonych w zapisie planu poprzez spełnienie warunku bilansowania 

potrzeb parkingowych na terenie inwestycji według wskaźników: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW – minimum 1 miejsce postojowe na jedno 

mieszkanie; 

2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (tereny MN, MU, MNR, RMN), zagrodowej (MNR, 

RMN, RM) i letniskowej (UT) – minimum 2 miejsca postojowe lub garażowe łącznie na jeden 

budynek mieszkalny; 

3) w przypadku lokalizacji: 

a) obiektów usług komercyjnych, produkcyjnych, składów i magazynów – minimum 3 miejsca 

postojowe na 100 m kw. powierzchni użytkowej i 3 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych, 

b) obiektów gastronomicznych – minimum 1 miejsce postojowe na 10 m kw. powierzchni sali 

konsumpcyjnej, 

c) hoteli, moteli, pensjonatów – minimum 5 miejsc postojowych na 10 miejsc noclegowych, 

d) biur i urzędów – minimum 15 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych, 

e) obiektów usług, nauki, oświaty – minimum 10 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych, 

f) obiektów usług zdrowia – minimum 3 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych i 10 miejsc 

postojowych na 100 łóżek, 

g) obiektów handlowych – min. 3 miejsca postojowe na 100 m kw. powierzchni handlowej. 

2. W przypadku obszarów lub obiektów wpisanych do rejestru zabytków obowiązuje indywidualne 

określanie liczby miejsc postojowych i garażowych. 

3. W przypadku mieszkań chronionych oraz lokali zamiennych i socjalnych obowiązuje indywidualne 

określanie liczby miejsc postojowych i garażowych. 

4. W ramach lokalizacji publicznie dostępnych miejsc postojowych nakazuje się wyznaczanie miejsc 

postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, w liczbie nie mniejszej niż: 

1) 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6–15; 

2) 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16–40; 

3) 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 41–100; 

4) 4% ogólnej liczby stanowisk jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100. 

 

 

Rozdział 5 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 

 

§ 23. 

1. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę terenów objętych planem: 

1) głównym źródłem zasilania w wodę jest istniejąca sieć wodociągowa funkcjonująca w oparciu                    

o gminne ujęcia wód podziemnych składające się ze studni wierconych zlokalizowanych na obszarze 

planu; 

2) źródłem zasilania w wodę mogą być także studnie gospodarskie; 

3) planowana jest rozbudowa sieci wodociągowej na terenach przewidzianych pod zabudowę; 

4) lokalizacja nowych elementów sieci wodociągowej nie może kolidować z pozostałymi ustaleniami 

planu. 

2. Ustala się następujące zasady odprowadzania ścieków z terenów objętych planem: 

1) obowiązuje zastosowanie systemu kanalizacji rozdzielczej z oddzielnym odprowadzeniem ścieków 

komunalnych i wód opadowych lub roztopowych; 



2) odbiornikiem ścieków komunalnych z sieci kanalizacji jest istniejąca oczyszczalnia ścieków                      

w Łęcznej, zlokalizowana poza obszarem objętym planem; 

3) podstawowym sposobem odprowadzania ścieków komunalnych jest system, który:  

a) winien objąć wszystkie tereny przeznaczone pod zabudowę, 

b) do czasu realizacji kanalizacji dopuszcza się odprowadzanie ścieków do zbiorników 

bezodpływowych realizowanych indywidualnie dla poszczególnych terenów inwestycji, 

możliwe jest stosowanie zbiorników wspólnych dla kilku terenów inwestycji, 

c) nowo projektowane trasy sieci kanalizacyjnej nie mogą kolidować z pozostałymi ustaleniami 

planu; 

4) odprowadzanie ścieków przemysłowych może odbywać się na warunkach określonych w przepisach 

odrębnych; 

5) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych odbywa się na następujących zasadach: 

a) odwadnianie dróg, chodników, parkingów i innych terenów o nawierzchni ulepszonej 

realizowane jest poprzez system kanalizacji opadowej lub rowami przydrożnymi, 

b) ścieki opadowe z dróg i chodników, parkingów i innych terenów o nawierzchni ulepszonej przed 

odprowadzeniem do naturalnych odbiorników winny być podczyszczone, na warunkach 

określonych w przepisach odrębnych, 

c) zabrania się odprowadzania wód opadowych oraz wód pochodzących z odwadniania gruntów do 

kanalizacji komunalnej. 

3. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz:  

1) głównym źródłem zaopatrzenia w gaz pozostaje istniejąca sieć gazowa zasilana ze stacji redukcyjno-

pomiarowej I stopnia zlokalizowanej poza obszarem objętym planem; 

2) głównym elementem sieci jest istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia 200, dla gazociągu 

wysokiego ciśnienia obowiązuje strefa kontrolowana zgodnie z przepisami odrębnymi, w której 

zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych, dla gazociągu 200 strefa kontrolowana wynosi 6 m, 

po 3 m od osi gazociągu; 

3) dopuszcza się rozbudowę i remont istniejących oraz budowę nowych gazociągów wysokiego, 

średniego i niskiego ciśnienia; 

4) dla istniejących i nowo projektowanych gazociągów sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia, 

zgodnie z przepisami odrębnymi, obowiązują strefy kontrolowane o szerokości 1 i 2 m; 

5) lokalizację nowych obiektów i sieci gazowych należy wyznaczać w sposób niekolidujący                            

z pozostałymi ustaleniami planu. 

4. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną, lokalizacji oraz budowy obiektów                

i sieci infrastruktury elektroenergetyki: 

1) podstawowym źródłem zaopatrzenia w energię elektryczną jest istniejąca i rozbudowywana sieć 

średniego napięcia, wyprowadzona ze stacji elektroenergetycznej 110/15 GPZ, usytuowanej poza 

obszarem objętym planem; 

2) na terenie objętym planem dopuszcza się budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 

wysokiego napięcia 400 kV; 

3) dla napowietrznych linii energetycznych, zgodnie z przepisami odrębnymi, obowiązują strefy 

techniczne: 

a) dla linii wysokiego napięcia 400 kV – 70 m (po 35 m w obie strony od osi linii), 

b) dla linii średniego napięcia 15 kV – 11 m (po 5,5 m w obie strony od osi linii); 

4) w strefach technicznych linii wysokiego i średniego napięcia zakazuje się: 

a) budowy obiektów kubaturowych, z wyjątkiem urządzeń elektroenergetycznych, 

b) sadzenia drzew i roślinności wysokiej; 

5) planowana jest rozbudowa sieci elektroenergetycznych na terenach przewidzianych pod zabudowę, 

sieć i obiekty infrastruktury elektroenergetyki średniego i niskiego napięcia należy rozbudowywać 

sukcesywnie, przy uwzględnieniu kolejności zabudowy terenu objętego planem; 

6) lokalizację nowych elementów sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, w tym 

nowych stacji transformatorowych należy wyznaczać w sposób nie kolidujący z ustaleniami planu. 

5. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w ciepło: 

1) głównym źródłem zasilania w ciepło jest ciepłownia zlokalizowana poza terenem objętym planem; 

2) z ciepła centralnego korzystają obiekty publiczne i zabudowa wielorodzinna, możliwe jest 

podłączenie indywidualne w zależności od zasięgu sieci; 

3) dopuszcza się indywidualne systemy grzewcze o niskiej emisji zanieczyszczeń; 

4) zaleca się modernizację urządzeń grzewczych w celu zmniejszenia niskiej emisji zanieczyszczeń. 



6. Ustala się następujące zasady obsługi użytkowników systemów telekomunikacji oraz budowy                            

i lokalizacji urządzeń i sieci telekomunikacyjnej: 

1) utrzymuje się istniejące obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury telekomunikacyjnej przewodowej               

i bezprzewodowej z możliwością ich rozbudowy i przebudowy; 

2)  dopuszcza się budowę nowych obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury telekomunikacyjnej 

przewodowej i bezprzewodowej; 

3) lokalizacja nowych elementów sieci telekomunikacyjnej nie może kolidować z pozostałymi 

ustaleniami planu. 

7. Ustala się następujące zasady gospodarki odpadami: 

1) ustala się zasadę indywidualnego gromadzenia w kontenerach i pojemnikach odpadów komunalnych 

i wywożenie ich na składowisko położone poza terenem objętym planem; 

2) organizację odbioru odpadów regulują przepisy odrębne. 

 

§ 24. 

1. W celu zapewnienia możliwości rozwoju sieci elektroenergetycznej wskazuje się na rysunku planu 

wariant trasy linii energetycznej tranzytowej 400 kV wraz ze strefą techniczną. 

2. W celu umożliwienia realizacji dalekosiężnego rurociągu przesyłowego wskazuje się na rysunku planu 

odcinek ropociągu – trasę ropociągu wraz ze strefą bezpieczeństwa dla rurociągu służącego do 

przesyłania ropy naftowej lub produktów naftowych o następujących parametrach: 

1) szerokość strefy bezpieczeństwa jak na rysunku planu; 

2) paramenty dalekosiężnego rurociągu przesyłowego: średnica DN 800, maksymalne dopuszczalne 

ciśnienie robocze 6,5 MPa, dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych technicznie zwiększenie 

średnicy z DN 800 na DN 900; 

3) parametry i wskaźniki zagospodarowania dla liniowych stacji zasuw: 

a) powierzchnia stacji – maksymalnie 400 m kw., 

b) wysokość obiektów budowlanych – maksymalnie 3,5 m nad poziom terenu, 

c) ogrodzenie stacji – ażurowe o maksymalnej wysokości 2,2 m, 

d) powierzchnia zabudowy komór – maksymalnie 30 m kw., 

e) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 30%, 

f) dopuszcza się umieszczanie tablic informacyjnych na obiektach budowlanych i ogrodzeniu, 

g) dopuszcza się lokalizację podjazdów i placów manewrowych o nawierzchni nieprzepuszczalnej; 

4) przy lokalizacji i realizacji dalekosiężnego rurociągu przesyłowego obowiązują przepisy odrębne. 

3. W celu regulacji przepływu wody w rzece Śwince, wskazuje się na rysunku planu zbiornik retencyjny na 

rzece Śwince, o następujących parametrach: 

1) granice zbiornika jak na rysunku planu; 

2) zasady realizacji zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) dopuszcza się realizację urządzeń gospodarki wodnej niezbędnych dla poprawnego gospodarowania 

wodami; 

4) dopuszcza się realizację linii energetycznej tranzytowej 400 kV i dalekosiężnego rurociągu 

przesyłowego zgodnie ust. 1 i 2. 

 

§ 25. 
W zakresie ochrony przeciwpożarowej obowiązuje pokrycie zapotrzebowania w wodę dla celów 

przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi, przez istniejący i rozbudowywany system 

zaopatrzenia w wodę. Projektowane nowe sieci wodociągowe powinny być wyposażone w hydranty 

zewnętrzne zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

 

Rozdział 6 

Opłata planistyczna 

 

§ 26. 

Na podstawie przepisów odrębnych ustala się wysokość stawki procentowej: 

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu U, U/MN, P/U, KU4 – 30%; 

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu US, UT – 20%; 

3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu MW, MW/U, MU, MN, MN/U, MN/UT, MNR, RMN – 

10%; 

4) dla pozostałych terenów – 1%. 



 

 

Dział III 

Ustalenia szczegółowe obowiązujące na terenach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi dotyczące 

przeznaczenia oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenów 

 

Rozdział 1 

Tereny zabudowy mieszkaniowej oraz mieszkaniowej i usługowej 

 

§ 27. 

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MW – tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej:  
1) punktowej na os. Stare Miasto (od 1MW1 do 5MW1); 

2) osiedlowej na os. Samsonowicza (1MW2, 2MW2 i od 1MW3 do 12MW3, i 21MW3); 

3) osiedlowej na os. Niepodległości (3MW2 i od 13MW3 do 15MW3); 

4) osiedlowej na os. Bobrowniki (16MW3 do 20MW3); 

5) osiedlowej planowanej (1MW4, 2MW4). 

2. Przeznaczenie podstawowe: budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

2) obiekty małej architektury; 

3) place zabaw dla dzieci i miejsca odpoczynku dla dorosłych; 

4) zieleń urządzona; 

5) ciągi piesze, ścieżki rowerowe; 

6) parkingi, dojazdy wewnętrzne; 

7) dla terenów MW2, MW3 i MW4: obiekty gospodarcze, garaże; 

8) dla terenów MW2, MW3 i MW4: małe obiekty handlowe (do 20 m² powierzchni użytkowej). 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem ust. 6 

i 7:  

1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością realizacji remontów oraz rozbudowy, przebudowy 

i nadbudowy; 

2) dla terenów od 1MW1 do 3MW1 obowiązuje zakaz realizacji nowej zabudowy; 

3) obiekty przeznaczenia dopuszczalnego wymienione w ust. 3 pkt 7 i 8 nie mogą obejmować więcej 

niż 30 % powierzchni danego terenu; 

4) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać: 

a) 60 % dla terenów MW1, 

b) 35 % dla terenów MW2, 

c) 35 % dla terenów MW3 (z wyjątkiem litery d), 

d) 40 % dla terenu 12MW3, 

e) 40 % dla terenów MW4; 

5) intensywność zabudowy: 

a) od 0,01 do 1,8 dla terenów MW1, 

b) od 0,01 do 1,8 dla terenów MW2, 

c) od 0,01 do 2,2 dla terenów MW3, 

d) od 0,01 do 2,4 dla terenów MW4; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż: 

a) 20 % dla terenów MW1, 

b) 30 % dla terenów MW2, 

c) 30 % dla terenów MW3, 

d) 30 % dla terenów MW4; 

7) wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami § 9; 

8) minimalna powierzchnia wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 10 arów; 

9) minimalna szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 10 m. 

5. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy z zastrzeżeniem ust. 6 i 7:  

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

2) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej nie może przekraczać: 

a) 12 m dla terenów MW1, 



b) 18 m dla terenów MW2, 

c) 35 m dla terenów MW3, 

d) 26 m dla terenów MW4; 

3) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej, garaży i małych obiektów handlowych nie może 

przekraczać: 

a) 8 m dla terenów MW2, 

b) 8 m dla terenów MW3, 

c) 8 m dla terenów MW4; 

4) rodzaj i pokrycie dachu:  

a) dach dwu lub wielospadowy o symetrycznym kącie nachylenia połaci od 10° do 55°                              

z dopuszczeniem dachów łukowych lub płaskich, 

b) dla budynków gospodarczych, małych obiektów handlowych i garaży dopuszcza się ponadto 

stosowanie dachów jednospadowych (pulpitowych), 

c) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku 

o złożonej bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości nad poszczególnymi 

częściami budynku oraz dachów jednospadowych o spadku mniejszym od spadku dachu 

głównego, 

d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami i oknami połaciowymi, 

e) w przypadku rozbudowy lub nadbudowy budynku istniejącego dopuszcza się kontynuację 

istniejącej formy dachu; 

5) kolorystyka dachów: stosowanie pokryć dachów w stonowanych kolorach; 

6) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji frontowej nowych budynków nie większa niż 100 m. 

6. Dla terenów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów wpisanych do rejestru lub ewidencji 

zabytków obowiązują zasady opisane w § 15, dla terenów obejmujących stanowiska archeologiczne 

(teren 10MW3) obowiązują zasady opisane w § 16. 

7. Dla terenów objętych formami ochrony przyrody (teren MW1) obowiązują zasady opisane w § 11. 

 

§ 28. 

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MW/U – tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej (od 1MW/U do 4MW/U). 

2. Przeznaczenie podstawowe:  

1) budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne; 

2) usługi komercyjne i publiczne realizowane jako element zabudowy mieszkaniowej lub 

wyodrębniona zabudowa. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

2) obiekty małej architektury; 

3) place zabaw dla dzieci i miejsca odpoczynku dla dorosłych; 

4) zieleń urządzona; 

5) ciągi piesze, ścieżki rowerowe; 

6) parkingi, dojazdy wewnętrzne; 

7) obiekty gospodarcze, garaże. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem ust. 6 

i 7: 

1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością realizacji remontów oraz rozbudowy, przebudowy 

i nadbudowy; 

2) obiekty przeznaczenia podstawowego wymienione w ust. 2 pkt 2 i dopuszczalnego wymienione                

w ust. 3 pkt 7 nie mogą obejmować więcej niż 70 % powierzchni danego terenu; 

3) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać: 

a) 40 % dla terenu 1MW/U, 

b) 60 % dla terenu 2MW/U, 

c) 35 % dla terenów od 3MW/U do 4MW/U; 

4) intensywność zabudowy: 

a) od 0,01 do 1,8 dla terenu 1MW/U, 

b) od 0,01 do 2,8 dla terenu 2MW/U, 

c) od 0,01 do 2,4 dla terenów od 3MW/U do 4MW/U; 

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż: 



a) 30 % dla terenu 1MW/U, 

b) 10 % dla terenu 2MW/U, 

c) 30 % dla terenów od 3MW/U do 4MW/U; 

6) wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami § 9; 

7) minimalna powierzchnia wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 10 arów; 

8) minimalna szerokość frontu działki nie mniejsza niż 10 m. 

5. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy z zastrzeżeniem ust. 6 i 7:  

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

2) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 18 m za wyjątkiem terenu 1MW/U; 

3) dla terenu 1MW/U maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 10 m; 

4) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garaży nie może przekraczać 8 m; 

5) rodzaj i pokrycie dachu:  

a) dach dwu lub wielospadowy o symetrycznym kącie nachylenia połaci od 10° do 55°                              

z dopuszczeniem dachów łukowych lub płaskich, 

b) dla budynków gospodarczych, usługowych i garaży dopuszcza się ponadto stosowanie dachów 

jednospadowych (pulpitowych), 

c) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku 

o złożonej bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości nad poszczególnymi 

częściami budynku oraz dachów jednospadowych o spadku mniejszym od spadku dachu 

głównego, 

d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami i oknami połaciowymi, 

e) w przypadku rozbudowy lub nadbudowy budynku istniejącego dopuszcza się kontynuację 

istniejącej formy dachu; 

6) kolorystyka dachów: stosowanie pokryć dachów w stonowanych kolorach; 

7) zabrania się grodzenia nieruchomości, zakaz nie dotyczy urządzeń ograniczających ruch drogowy 

(słupki, zapory, szlabany); 

8) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji frontowej nowych budynków nie większa niż 100 m. 

6. Dla terenów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków 

obowiązują zasady opisane w § 15, dla terenów obejmujących stanowiska archeologiczne (teren 

1MW/U) obowiązują zasady opisane w § 16. 

7. Dla terenów objętych ochroną przyrody (teren 1MW/U) obowiązują zasady opisane w § 11. 

 

§ 29. 

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MU – tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej (od 1MU do 18MU). 

2. Przeznaczenie podstawowe:  

1) budownictwo mieszane o funkcji mieszkaniowej i usługowej; 

2) usługi komercyjne i publiczne realizowane jako element zabudowy mieszkaniowej lub 

wyodrębniona zabudowa. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

2) obiekty małej architektury; 

3) place zabaw dla dzieci i miejsca odpoczynku dla dorosłych; 

4) zieleń urządzona; 

5) ciągi piesze, ścieżki rowerowe; 

6) parkingi, dojazdy wewnętrzne; 

7) obiekty gospodarcze, garaże. 

4. Dla terenów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków 

obowiązują zasady opisane w § 15, dla terenów obejmujących stanowiska archeologiczne (tereny: 1MU        

i 9MU) obowiązują zasady opisane w § 16. 

5. Dla terenów objętych ochroną przyrody obowiązują zasady opisane w § 11. 

6. Dla terenu 18MU dopuszcza się realizację remontów oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy w 

ramach porządkowania i adaptacji zabudowy, bez możliwości realizacji nowej zabudowy oraz ustala się, 

że: powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 80 %, intensywność zabudowy nie może być mniejsza 

niż 0,05 i nie może być większa niż 2,4, minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być 

mniejsza niż 10 %; dla terenu 4MU, 5MU, 10MU, 12MU dopuszcza się lokalizację usług jedynie                    

w parterach budynków. 



7. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem ust. 4, 

ust. 5 i ust. 6:  

1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością realizacji remontów oraz rozbudowy, przebudowy 

i nadbudowy; 

2) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać: 

a) 40 % dla terenów 1MU, 2MU, 10MU, 

b) 80 % dla terenów od 3MU do 9MU i od 11MU do 14MU, 

c) 50 % dla terenów od 15MU do 17MU; 

3) intensywność zabudowy: 

a) od 0,05 do 0,8 dla terenów 1MU, 2MU, 10MU, 

b) od 0,05 do 2,4 dla terenów od 3MU do 9MU i od 11MU do 14MU, 

c) od 0,05 do 1,0 dla terenów od 15MU do 17MU; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż: 

a) 40 % dla terenów 1MU, 2MU, 10MU, 

b) 10 % dla terenów od 3MU do 9MU i od 11MU do 14MU, z możliwością redukcji do 0 %, 

c) 20 % dla terenów od 15MU do 17MU; 

5) wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami § 9; 

6) minimalna powierzchnia wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 4 ary; 

7) minimalna szerokość frontu działki nie mniejsza niż 5 m. 

8. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy z zastrzeżeniem ust. 4, ust. 5 i ust. 6: 

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, dla obowiązujących linii zabudowy obowiązuje 

kształtowanie zwartych pierzei; 

2) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej nie może przekraczać: 

a) dla terenu 2MU: 7 m dla zabudowy mieszkaniowej i 9 m dla zabudowy usługowej, 

b) 7,5 m (budynki parterowe) dla terenu 9MU, 

c) 9 m (dwie kondygnacje, w tym jedna w dachu) dla terenów 1MU, 4MU, 12MU, 16MU, 

d) 9 m dla terenu 15MU, 17MU, 

e) 9 m dla nadbudowywanej zabudowy w terenie 18MU, 

f) 10 m dla terenów 3MU, 13MU,  

g) 10 m (dwie kondygnacje) dla terenów 5MU, 6MU, 7MU, 8MU, 10MU, 11MU, 14MU; 

3) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garaży w terenach 4MU, 10MU, 11MU, 7MU nie 

może przekraczać 4m (1 kondygnacja), w pozostałych terenach nie może przekraczać 6 m; 

4) kształty dachów dwu i wielospadowe o kącie nachylenia od 10° do 40°; 

5) kolorystyka dachów: stosowanie pokryć dachów w stonowanych kolorach; 

6) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji frontowej nowych budynków: 

a) dla terenów 1MU, 9MU, 16MU - nie większa niż 10 m,  

b) dla terenów 4MU, 5MU, 6MU, 7MU, 8MU, 10MU, 11MU, 12MU, 13MU, 14MU, 17MU - 

nie większa niż 12 m,  

c) dla pozostałych terenów nie większa niż 50 m. 

9. Na obszarach rehabilitacji istniejącej zabudowy obowiązują zapisy § 10 ust. 2. 

 

§ 30. 

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN – tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej:  
1) nieregularnej i staromiejskiej (od 1MN1 do 9MN1); 

2) mieszanej (od 1MN2 do 11MN2); 

3) szeregowej (od 1MN3 do 11MN3); 

4) podmiejskiej wolnostojącej (od 1MN4 do 7MN4); 

5) plombowej (1MN5); 

6) regularnej wolnostojącej (od 1MN6 do 32MN6). 

2. Przeznaczenie podstawowe – budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne: 

1) wolnostojące dla terenów od 1MN1 do 3MN1, od 5MN1 do 9MN1, od 1MN2 do 11MN2, od 1MN4 

do 7MN4, 1MN5, od 1MN6 do 4MN6, od 7MN6 do 11MN6, od 15MN6 do 21MN6, od 24MN6 do 

32MN6; 

2) wolnostojące i bliźniacze dla terenów 5MN6, 6MN6 od 12MN6 do 14MN6, 22MN6, 23MN6; 

3) zwarte pierzejowe dla terenu 4MN1; 

4) bliźniacze dla terenu 21MN6; 



5) szeregowe dla terenów od 1MN3 do 11MN3. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) usługi nieuciążliwe w ramach budynków mieszkalnych; 

2) usługi nieuciążliwe realizowane jako wyodrębniona zabudowa dla terenów 1MN1, 4MN2, 5MN2, 

od 9MN2 do 11MN2, 2MN6, 8MN6, 19MN6, 25MN6, 29MN6, 30MN6; 

3) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

4) obiekty małej architektury; 

5) zieleń urządzona, ogrodowa, ogrody przydomowe; 

6) ciągi piesze, ścieżki rowerowe; 

7) parkingi, dojazdy wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne; 

8) obiekty gospodarcze, garaże. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem ust. 6 

i 7: 

1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością realizacji remontów oraz rozbudowy, przebudowy 

i nadbudowy, dla zabudowy szeregowej od 1MN3 do 11MN3 utrzymuje się istniejącą zabudowę bez 

prawa rozbudowy i nadbudowy; 

2) obiekty przeznaczenia dopuszczalnego wymienione w ust. 3 pkt 2 i 8 nie mogą obejmować więcej 

niż 50 % powierzchni danego terenu, użytkowanie obiektów nie może stwarzać uciążliwości                      

w obrębie zabudowy mieszkaniowej; 

3) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać: 

a) 40 % dla terenów od 1MN1 do 3MN1, od 5MN1 do 9MN1, 

b) 50 % dla terenu 4MN1, 

c) 25 % dla terenów od 1MN2 do 11MN2, od 1MN4 do 7MN4, 1MN5, 1MN6, 2MN6, od 7MN6 

do 9MN6, 18MN6 do 20MN6, od 22MN6 do 32MN6, 

d) 35 % dla terenów od 3MN6 do 6MN6, od 10MN6 do 17MN6 i 21MN6,  

e) 35 % dla terenów od 1MN3 do 11MN3; 

4) intensywność zabudowy: 

a) od 0,05 do 0,6 dla terenów od 1MN1 do 3MN1, od 5MN1 do 9MN1, 

b) od 0,05 do 1,0 dla terenu 4MN1, 

c) od 0,05 do 0,4 dla terenów od 1MN2 do 11MN2, od 1MN4 do 7MN4, 1MN5, 1MN6, 2MN6, od 

7MN6 do 9MN6, 18MN6 do 20MN6, od 22MN6 do 32MN6, 

d) od 0,05 do 0,8 dla terenów od 3MN6 do 6MN6, od 10MN6 do 17MN6 i 21MN6, 

e) od 0,05 do 0,6 dla terenów od 1MN3 do 11MN3; 

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż: 

a) 50 % dla terenów od 1MN1 do 3MN1, od 5MN1 do 9MN1, 

b) 40 % dla terenu 4MN1, 

c) 65 % dla terenów od 1MN2 do 11MN2, od 1MN4 do 7MN4, 1MN5, 1MN6, 2MN6, od 7MN6 

do 9MN6, 18MN6 do 20MN6, od 22MN6 do 32MN6, 

d) 45 % dla terenów od 3MN6 do 6MN6, od 10MN6 do 17MN6 i 21MN6, 

e) 55 % dla terenów od 1MN3 do 11MN3; 

6) wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami § 9; 

7) dla terenów 4MN1, 6MN1, 7MN1, od1MN3 do 11MN3, 1MN5, od 3MN6 do 6MN6, od 12MN6 do 

17MN6, 20MN6, 21MN6 utrzymuje się dotychczasowy podział nieruchomości; 

8) minimalna powierzchnia wydzielanych działek nie może być mniejsza niż: 

a) 4 ary dla terenów od 1MN1 do 3MN1, 5MN1, 8MN1, 9MN1, 

b) 8 arów dla terenów od 1MN2 do 11MN2, 1MN6, 2MN6, od 7MN6 do 11MN6, 18MN6, 

19MN6, 22MN6, 32MN6, 

c) 15 arów dla terenów od 1MN4 do 7MN4, 

d) 10 arów dla terenów od 23MN6 do 31MN6; 

9) minimalna szerokość frontu wydzielanych działek nie może być mniejsza niż : 

a) 5 m dla terenów od 1MN1 do 3MN1 i 5MN1,  

b) 20 m dla pozostałych terenów. 

5. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy z zastrzeżeniem ust. 6 i 7:  

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, dla obowiązujących linii zabudowy obowiązuje 

kształtowanie zwartych pierzei; 

2) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i wyodrębnionej zabudowy usługowej nie może 

przekraczać:  



a) 8 m dla terenów: od 1MN1 do 3MN1, od 5MN1 do 9MN1, od 1MN3 do 5MN3, 

b) 10 m dla terenów: od 1MN2 do 3MN2, od 5MN2 do 11MN2, od 1MN4 do 7MN4, od 7MN6 do 

9MN6, od 18MN6 do 32MN6, oraz dla terenów: 1MN5, 1MN6, 2MN6, 

c) 10 m (dwie kondygnacje) dla terenu 4MN1, 4MN2, 

d) 12 m dla terenów: od 6MN3 do 11MN3, od 3MN6 do 6MN6, od 10MN6 do 17MN6, oraz dla 

terenu 4MN1; 

3) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garaży nie może przekraczać: 

a) dla terenu 4MN2 4m (1 kondygnacja), 

b) dla pozostałych terenów 5 m; 

4) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji frontowej nowych budynków w terenach: 4MN1, 4MN2 nie 

większa niż 12 m, dla pozostałych terenów nie większa niż 20 m; 

5) kształty dachów dwu i wielospadowe o kącie nachylenia od 10° do 45°, przy czym główne połacie 

dachu muszą mieć jednakowy spadek, dla zabudowy szeregowej od 1MN3 do 11MN3 dopuszcza się 

dachy płaskie (spadek do 10°) jednospadowe; 

6) pokrycie dachu: dachówka, blachodachówka, blacha, gont, lub materiały je imitujące, dla dachów                

o nachyleniu połaci mniejszym niż 20º i dachów płaskich dopuszcza się ponadto materiały 

bitumiczne (papa); 

7) elewacje zewnętrzne – tynki w kolorach pastelowych; 

8) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych. 

6. Dla terenów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków 

obowiązują zasady opisane w § 15. 

7. Dla terenów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują zasady opisane w § 11. 

8. Na obszarach rehabilitacji istniejącej zabudowy obowiązują zapisy § 10 ust. 2. 

 

§ 31. 

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN/U – tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (od 1MN/U do 19MN/U). 

2. Przeznaczenie podstawowe:  

1) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, w tym dla terenu 17MN/U szeregowe; 

2) usługi komercyjne i publiczne realizowane jako element zabudowy mieszkaniowej lub 

wyodrębniona zabudowa; 

3) zabudowa zagrodowa dla terenu 1MN/U. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) tereny rolne dla terenu 1MN/U; 

2) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

3) obiekty małej architektury; 

4) zieleń urządzona, ogrodowa, ogrody przydomowe; 

5) ciągi piesze, ścieżki rowerowe; 

6) parkingi, dojazdy wewnętrzne; 

7) obiekty gospodarcze, garaże. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem ust. 6 

i 7: 

1) we wszystkich terenach MN/U poza terenem 19MN/U utrzymuje się istniejącą zabudowę                           

z możliwością realizacji remontów oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy; 

2) w terenie 19MN/U utrzymuje się istniejącą zabudowę z zakazem jej nadbudowy, rozbudowy oraz 

przebudowy przy czym nie określa się dla tego terenu maksymalnej powierzchni zabudowy, 

intensywności zabudowy, minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, minimalnej powierzchni 

wydzielanych działek, minimalnej szerokość wydzielanych działek i maksymalnej wysokości 

zabudowy mieszkaniowej i wyodrębnionej zabudowy usługowej; 

3) obiekty przeznaczenia podstawowego wymienione w ust. 2 pkt 2 i dopuszczalnego wymienione                    

w ust. 3 pkt 2 i 7 nie mogą obejmować więcej niż 70 % powierzchni danego terenu, użytkowanie 

obiektów nie może stwarzać uciążliwości w obrębie zabudowy mieszkaniowej; 

4) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać: 

a) 35 % dla terenów od 2MN/U do 16MN/U, 

b) 50 % dla terenu 17MN/U i 18MN/U, 

c) 25 % dla terenu 1MN/U; 

5) intensywność zabudowy: 



a) od 0,05 do 0,8 dla terenów od 2MN/U do 16MN/U, 

b) od 0,05 do 1,2 dla terenu 17MN/U i 18MN/U, 

c) od 0,05 do 0,4 dla terenu 1MN/U; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż: 

a) 50 % dla terenów od 2MN/U do 16MN/U, 

b) 30 % dla terenu 17MN/U i 18MN/U, 

c) 65 % dla terenu 1MN/U; 

7) wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami § 9; 

8) minimalna powierzchnia wydzielanych działek nie może być mniejsza niż: 

a) 4 ary dla terenów od 2MN/U do 16MN/U, 

b) 3 ary dla terenu 17MN/U i 18MN/U, 

c) 15 arów dla terenu 1MN/U; 

9) minimalna szerokość wydzielanych działek nie może być mniejsza niż: 

a) 15 m dla terenów od 2MN/U do 16MN/U, 

b) 8 m dla terenu 17MN/U i 18MN/U, 

c) 20 m dla terenu 1MN/U. 

5. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy z zastrzeżeniem ust. 6 i 7: 

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

2) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i wyodrębnionej zabudowy usługowej nie może 

przekraczać: 

a) 8 m dla terenów od 5MN/U do 16MN/U, 

b) 9 m (dwie kondygnacje w tym jedna w poddaszu) dla trenów od 2MN/U do 4MN/U, 

c) 10 m dla terenu 1MN/U, 

d) 12 m dla terenów: 17MN/U, 18MN/U; 

3) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garaży: 

a) dla terenów od 2MN/U do 4MN/U nie może przekraczać 4 m (1 kondygnacja), 

b) dla terenu 1MN/U nie może przekraczać 10 m,  

c) dla pozostałych terenów nie może przekraczać 5m; 

4) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji frontowej nowych budynków w terenach od 2MN/U do 4 

MN/U nie większa niż 10 m, w pozostałych terenach nie większa niż 50 m; 

5) kształty dachów dwu i wielospadowe o kącie nachylenia od 10° do 45°, przy czym główne połacie 

dachu muszą mieć jednakowy spadek; 

6) pokrycie dachu: dachówka, blachodachówka, blacha, gont, lub materiały je imitujące, dla dachów              

o nachyleniu połaci mniejszym niż 200 i dachów płaskich dopuszcza się ponadto materiały 

bitumiczne (papa); 

7) elewacje zewnętrzne – tynki w kolorach pastelowych; 

8) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych. 

6. Dla terenów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków 

oraz w strefach ochrony konserwatorskiej obowiązują zasady opisane w § 15, dla terenów obejmujących 

stanowiska archeologiczne (teren 2MN/U) obowiązują zasady opisane w § 16. 

7. Dla terenów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują zasady opisane w § 11. 

8. Na obszarach rehabilitacji istniejącej zabudowy obowiązują zapisy § 10 ust. 2. 

 

§ 32. 

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN/UT – tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystyki (od 1MN/UT do 3MN/UT). 

2. Przeznaczenie podstawowe:  

1) zabudowa letniskowa; 

2) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne; 

3) dla terenu 1MN/UT ośrodki turystyczne, pensjonaty, obiekty hotelowo-usługowe, obiekty sportowe. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) usługi komercyjne i publiczne realizowane jako element zabudowy mieszkaniowej lub 

wyodrębniona zabudowa; 

2) przystanie (budynki administracyjne z pomieszczeniami sanitarnymi, budynki gospodarcze, 

pomosty); 

3) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

4) obiekty małej architektury; 



5) zieleń urządzona, ogrodowa, ogrody przydomowe; 

6) ciągi piesze, ścieżki rowerowe; 

7) parkingi, dojazdy wewnętrzne; 

8) obiekty gospodarcze, garaże. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem ust. 6 

i 7:  

1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością realizacji remontów oraz rozbudowy, przebudowy 

i nadbudowy; 

2) użytkowanie obiektów, o których mowa w ust. 2, pkt 3 oraz w ust. 3, pkt 1 i 8 nie może stwarzać 

uciążliwości dla zabudowy mieszkaniowej lub letniskowej; 

3) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać: 

a) 35 % dla terenu 1MN/UT, 

b) 25 % dla terenów 2MN/UT i 3MN/UT; 

4) intensywność zabudowy: 

a) od 0,05 do 0,4 dla terenu 1MN/UT, 

b) od 0,05 do 0,3 dla terenów 2MN/UT i 3MN/UT; 

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż: 

a) 55 % dla terenu 1MN/UT, do powierzchni tej wlicza się trawiaste tereny sportowe, 

b) 70 % dla terenów 2MN/UT i 3MN/UT; 

6) wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami § 9; 

7) minimalna powierzchnia wydzielanych działek nie może być mniejsza niż: 

a) 15 arów dla terenu 1MN/UT, 

b) 4 ary dla terenów 2MN/UT i 3MN/UT; 

8) minimalna szerokość frontu wydzielanych działek nie może być mniejsza niż: 

a) 20 m dla terenu 1MN/UT. 

b) 8 m dla terenów 2MN/UT i 3MN/UT; 

5. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy z zastrzeżeniem ust. 6 i 7: 

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

2) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać: 

a) 8 m dla terenu 1MN/UT, 

b) 6 m dla terenów 1MN/UT i 2MN/UT; 

3) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji frontowej nowych budynków nie większa niż 50 m; 

4) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garaży nie może przekraczać 5 m; 

5) kształty dachów dwu i wielospadowe o kącie nachylenia od 30° do 45°, przy czym główne połacie 

dachu muszą mieć jednakowy spadek, z zastrzeżeniem pkt 6; 

6) kształty dachów zabudowy gospodarczej i garaży – jedno i wielospadowe o kącie nachylenia od 10° 

do 45°; 

7) pokrycie dachu: dachówka, blachodachówka, blacha, gont, lub materiały je imitujące, dla dachów               

o nachyleniu połaci mniejszym niż 200 i dachów płaskich dopuszcza się ponadto materiały 

bitumiczne (papa); 

8) elewacje zewnętrzne – tynki w kolorach pastelowych; 

9) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych. 

6. dla terenów obejmujących stanowiska archeologiczne (teren 1MN/UT i 2MN/UT) obowiązują zasady 

opisane w § 16. 

7. Dla terenów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują zasady opisane w § 11. 

 

 

Rozdział 2 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej 

 

§ 33. 

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MNR – tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej:  
1) podmiejskiej (od 1MNR1 do 3MNR1); 

2) peryferyjnej (od 1MNR2 do 6MNR2). 

2. Przeznaczenie podstawowe:  

1) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne; 



2) zabudowa zagrodowa; 

3) tereny rolne, na terenach zabudowy peryferyjnej (od 1MNR2 do 6MNR2) tereny specjalnej 

produkcji rolnej z wyjątkiem fermowej hodowli drobiu i zwierząt futerkowych. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) usługi nieuciążliwe w ramach budynków mieszkalnych lub jako wyodrębniona zabudowa; 

2) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

3) obiekty małej architektury; 

4) zieleń urządzona, ogrodowa, ogrody przydomowe; 

5) ciągi piesze, ścieżki rowerowe; 

6) parkingi, dojazdy wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne; 

7) urządzenia i obiekty związane z produkcją rolną; 

8) obiekty gospodarcze, garaże. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem ust. 6 

i 7:  

1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością realizacji remontów oraz rozbudowy, przebudowy 

i nadbudowy; 

2) obiekty przeznaczenia dopuszczalnego wymienione w ust. 3 pkt 1 i 8 nie mogą obejmować więcej 

niż 70 % powierzchni danego terenu, użytkowanie obiektów nie może stwarzać uciążliwości                        

w obrębie zabudowy mieszkaniowej; 

3) użytkowanie rolne wymienione w ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 7, nie może stwarzać uciążliwości                    

w obrębie zabudowy mieszkaniowej; 

4) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 25 %, ograniczenie nie dotyczy urządzeń i obiektów 

związanych z produkcją rolną; 

5) intensywność zabudowy od 0,05 do 0,6, ograniczenie nie dotyczy urządzeń i obiektów związanych              

z produkcją rolną; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 65 %, z zastrzeżeniem pkt 

7; 

7) dla terenów rolnych, w tym specjalnej produkcji rolnej, do powierzchni biologicznie czynnej wlicza 

się uprawy w tunelach foliowych i szklarniach; 

8) wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami § 9; 

9) minimalna powierzchnia wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 10 arów; 

10) minimalna szerokość frontu wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 20 m. 

5. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy z zastrzeżeniem ust. 6 i 7: 

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

2) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 12 m, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4, 

3) maksymalna wysokość wolnostojącej zabudowy gospodarczej nie związanej z rolnictwem i garaży 

nie może przekraczać 5 m; 

4) ograniczenie pkt 2 nie dotyczy nie będących budynkami obiektów związanych z produkcją rolną; 

5) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji frontowej nowych budynków nie większa niż 20 m; 

6) kształty dachów dwu i wielospadowe o kącie nachylenia od 10° do 45°, przy czym główne połacie 

dachu muszą mieć jednakowy spadek, dla obiektów przeznaczonych do produkcji rolnej dopuszcza 

się inne kształty dachów jeśli jest to związane z zastosowaną technologią produkcji; 

7) pokrycie dachu: dachówka, blachodachówka, blacha, gont, lub materiały je imitujące, dla dachów              

o nachyleniu połaci mniejszym niż 200 i dachów płaskich dopuszcza się ponadto materiały 

bitumiczne (papa), dla obiektów przeznaczonych do produkcji rolnej dopuszcza się inne pokrycia 

dachów jeśli jest to związane z zastosowaną technologią produkcji; 

8) elewacje zewnętrzne – tynki w kolorach pastelowych, dla obiektów przeznaczonych do produkcji 

rolnej dopuszcza się inne rodzaje elewacji jeśli jest to związane z zastosowaną technologią 

produkcji; 

9) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, zakaz nie dotyczy 

obiektów składowych służących produkcji rolnej. 

6. Dla terenów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków 

obowiązują zasady opisane w § 15, dla terenów obejmujących stanowiska archeologiczne obowiązują 

zasady opisane w § 16. 

7. Dla terenów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują zasady opisane w § 11. 

 

 



 

§ 34. 

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem RMN – tereny zabudowy 

zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (od 1RMN do 3RMN). 

2. Przeznaczenie podstawowe: 

1) zabudowa zagrodowa; 

2) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne; 

3) tereny rolne, tereny specjalnej produkcji rolnej z wyjątkiem fermowej hodowli drobiu i zwierząt 

futerkowych. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) usługi nieuciążliwe w ramach budynków mieszkalnych lub jako wyodrębniona zabudowa; 

2) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

3) obiekty małej architektury; 

4) zieleń urządzona, ogrodowa, ogrody przydomowe; 

5) ciągi piesze, ścieżki rowerowe; 

6) parkingi, dojazdy wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne; 

7) urządzenia i obiekty związane z produkcją rolną; 

8) obiekty gospodarcze, garaże. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem                   

ust. 6 i 7:  

1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością realizacji remontów oraz rozbudowy, przebudowy 

i nadbudowy; 

2) obiekty przeznaczenia dopuszczalnego wymienione w ust. 3 pkt 1 i 8 nie mogą obejmować więcej 

niż 70 % powierzchni danego terenu, użytkowanie obiektów nie może stwarzać uciążliwości                      

w obrębie zabudowy mieszkaniowej; 

3) użytkowanie rolne wymienione w ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 7, nie może stwarzać uciążliwości                    

w obrębie zabudowy mieszkaniowej; 

4) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 25 %, ograniczenie nie dotyczy urządzeń i obiektów 

związanych z produkcją rolną; 

5) intensywność zabudowy: od 0,05 do 0,6, ograniczenie nie dotyczy urządzeń i obiektów związanych 

z produkcją rolną; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 65 %, z zastrzeżeniem               

pkt 7; 

7) dla terenów rolnych, w tym specjalnej produkcji rolnej, do powierzchni biologicznie czynnej wlicza 

się uprawy w tunelach foliowych i szklarniach; 

8) wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami § 9; 

9) minimalna powierzchnia wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 15 arów; 

10) minimalna szerokość frontu wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 20 m. 

5. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy z zastrzeżeniem ust. 6 i 7: 

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

2) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 12 m, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4; 

3) maksymalna wysokość wolnostojącej zabudowy gospodarczej nie związanej z rolnictwem i garaży 

nie może przekraczać 5 m; 

4) ograniczenie pkt 2 nie dotyczy nie będących budynkami obiektów związanych z produkcją rolną; 

5) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji frontowej nowych budynków nie większa niż 20 m; 

6) kształty dachów dwu i wielospadowe o kącie nachylenia od 10° do 45°, przy czym główne połacie 

dachu muszą mieć jednakowy spadek, dla obiektów przeznaczonych do produkcji rolnej dopuszcza 

się inne kształty dachów jeśli jest to związane z zastosowaną technologią produkcji; 

7) pokrycie dachu: dachówka, blachodachówka, blacha, gont, lub materiały je imitujące, dla dachów o 

nachyleniu połaci mniejszym niż 200 i dachów płaskich dopuszcza się ponadto materiały bitumiczne 

(papa), dla obiektów przeznaczonych do produkcji rolnej dopuszcza się inne pokrycia dachów jeśli 

jest to związane z zastosowaną technologią produkcji; 

8) elewacje zewnętrzne – tynki w kolorach pastelowych, dla obiektów przeznaczonych do produkcji 

rolnej dopuszcza się inne rodzaje elewacji jeśli jest to związane z zastosowaną technologią 

produkcji; 

9) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, zakaz nie dotyczy 

obiektów składowych służących produkcji rolnej. 



6. Dla terenów obejmujących stanowiska archeologiczne obowiązują zasady opisane w § 16. 

7. Dla terenów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują zasady opisane w § 11. 

 

 

Rozdział 3 

Tereny usług 

 

§ 35. 

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem U/MN – tereny usług                    

i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 
1) w obszarze zurbanizowanym (od 1U/MN1 do 9U/MN1); 

2) podmiejskiej (1U/MN2). 

2. Przeznaczenie podstawowe: 

1) obiekty usług komercyjnych i publicznych; 

2) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

2) obiekty małej architektury; 

3) zieleń urządzona, ogrodowa, ogrody przydomowe; 

4) ciągi piesze, ścieżki rowerowe; 

5) parkingi, dojazdy wewnętrzne; 

6) obiekty gospodarcze, garaże. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem ust. 6:  

1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością realizacji remontów oraz rozbudowy, przebudowy 

i nadbudowy; 

2) obiekty przeznaczenia podstawowego wymienione w ust. 2 pkt 2 i dopuszczalnego wymienione                

w ust. 3 pkt 6 nie mogą obejmować więcej niż 70 % powierzchni danego terenu, zabudowa 

usługowa wymieniona w ust. 2 pkt 1 nie może powodować dodatkowych uciążliwości w obrębie 

zabudowy mieszkaniowej, zastosowanie mają zapisy § 14; 

3) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać: 

a) 40 % dla terenów od 1U/MN1 do 9U/MN1, 

b) 30 % dla terenu 1U/MN2; 

4) intensywność zabudowy: 

a) od 0,05 do 1,2 dla terenów od 1U/MN1 do 9U/MN1, 

b) od 0,05 do 0,6 dla terenu 1U/MN2; 

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż: 

a) 40 % dla terenów od 1U/MN1 do 9U/MN1, 

b) 50 % dla terenów 1U/MN2; 

6) wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami § 9,  

7) minimalna powierzchnia wydzielanych działek nie może być mniejsza niż: 

a) 4 ary dla terenów od 1U/MN1 do 9U/MN1, 

b) dla terenu 1U/MN2, dopuszcza się jedynie podziały pod drogi lub infrastrukturę techniczną; 

8) minimalna szerokość frontu wydzielanych działek nie może być mniejsza niż: 

a) 15 m dla terenów od 1U/MN1 do 9U/MN1, 

b) 20 m dla terenu 1U/MN2; 

5. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy z zastrzeżeniem ust. 6: 

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

2) maksymalna wysokość zabudowy usługowej i mieszkaniowej nie może przekraczać: 

a) 12 m dla terenów od 1U/MN1 do 9U/MN1, 

b) 8 m dla terenu 1U/MN2; 

3) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garaży nie może przekraczać 5 m; 

4) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji frontowej nowych budynków nie większa niż 50 m; 

5) kształty dachów dwu i wielospadowe o kącie nachylenia od 10° do 45°, przy czym główne połacie 

dachu muszą mieć jednakowy spadek; 

6) pokrycie dachu: dachówka, blachodachówka, blacha, gont, lub materiały je imitujące, dla dachów              

o nachyleniu połaci mniejszym niż 200 i dachów płaskich dopuszcza się ponadto materiały 

bitumiczne (papa); 



7) elewacje zewnętrzne – tynki w kolorach pastelowych; 

8) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych. 

6. Dla terenów wpisanych do rejestru zabytków (teren 1U/MN1) obowiązują zasady opisane w § 15. 

 

§ 36. 

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem U – tereny usług (od 1U             

do 37U). 

2. Przeznaczenie podstawowe:  

1) obiekty usług komercyjnych i publicznych, w tym usług hotelarskich; 

2) targowiska otwarte i hale targowe dla terenów 22U i 25U; 

3) wielkopowierzchniowe obiekty handlowe dla terenów 3U, 18U, od 22U do 27U; 

4) obiekty zespołu parkowo-dworskiego dla terenu 1U. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) mieszkania wbudowane w obiekty wymienione w ust. 2 pkt. 1 oraz w obiekty usługowe usytuowane 

na działkach o numerach ewidencyjnych 2604/12, 2604/13, 2685/9, 2685/10, 2701/7, 2701/8, 

2701/9, 2703/4 w terenie 18U; 

2) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

3) obiekty małej architektury; 

4) zieleń urządzona; 

5) ciągi piesze, ścieżki rowerowe; 

6) parkingi, dojazdy wewnętrzne; 

7) obiekty obsługi pojazdów (stacje paliw, myjnie, stacje diagnostyczne) dla terenów 3U, 17U, 18U,     

od 22U do 27U; 

8) obiekty gospodarcze, garaże. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem ust. 6, 

7 i 8: 

1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością realizacji remontów oraz rozbudowy, przebudowy 

i nadbudowy; 

2) obiekty przeznaczenia dopuszczalnego wymienione w ust. 3 pkt 6 i 7 nie mogą obejmować więcej 

niż 50 % powierzchni danego terenu; 

3) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać: 

a) 50 % dla terenów 3U, od 24U do 37U, 

b) 70 % dla terenów 2U, od 4U do 23U; 

4) intensywność zabudowy: od 0,05 do 1,8; 

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż: 

a) 20 % dla terenów od 3U, od 24U do 37U, 

b) 10 % dla terenów 2U, od 4U do 23U; 

6) wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami § 9; 

7) minimalna powierzchnia wydzielanych działek nie może być mniejsza niż: 

c) 4 ary dla terenów od 3U, od 24U do 37U, 

d) 10 arów dla terenów 2U, od 4U do 23U, 

e) dla terenu 1U utrzymuje się dotychczasowy podział; 

8) minimalna szerokość frontu wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 5 m. 

5. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy z zastrzeżeniem ust. 6, 7 i 8: 

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

2) maksymalna wysokość zabudowy obiektów użytkowania podstawowego nie może przekraczać: 

a) dla terenu 5U 12 m (trzy kondygnacji, w tym trzecia w dachu), 

b) dla pozostałych terenów 12 m; 

3) maksymalna wysokość towarzyszącej zabudowy gospodarczej i garaży nie może przekraczać: 

a) 4 m (1 kondygnacja) dla terenu 5U, 

b) 7,5 m dla pozostałych terenów; 

4) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji frontowej nowych budynków nie większa niż: 

a) 15 m dla terenu 5U, 

b) 50 m dla pozostałych terenów, 

c) 100 m dla wielkopowierzchniowych obiektów handlowych lokalizowanych poza terenem 5U; 

5) rodzaj i pokrycie dachu: 



a) dach dwu lub wielospadowy o symetrycznym kącie nachylenia połaci od 10° do 55°                                 

z dopuszczeniem dachów łukowych lub płaskich, 

b) dla budynków gospodarczych, i garaży dopuszcza się ponadto stosowanie dachów 

jednospadowych (pulpitowych), 

c) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku             

o złożonej bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości nad poszczególnymi 

częściami budynku oraz dachów jednospadowych o spadku mniejszym od spadku dachu 

głównego, 

d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami i oknami połaciowymi, 

e) w przypadku rozbudowy lub nadbudowy budynku istniejącego dopuszcza się kontynuację 

istniejącej formy dachu; 

6) kolorystyka dachów: stosowanie pokryć dachów w stonowanych kolorach; 

7) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, zakaz nie dotyczy 

obiektów składowych stanowiących element przeznaczenia podstawowego. 

6. Dla terenu 1U obowiązuje zakaz realizacji nowej zabudowy niezgodnej z przekazami historycznymi. 

7. Dla terenów wpisanych do rejestru zabytków (teren 1U) obowiązują zasady opisane w § 15. 

8. Dla terenów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują zasady opisane w § 11. 

 

§ 37. 

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UP – tereny usług 

publicznych (od 1UP do 11UP). 

2. Przeznaczenie podstawowe: 

1) obiekty administracji publicznej; 

2) obiekty służby zdrowia; 

3) obiekty bezpieczeństwa publicznego; 

4) obiekty straży pożarnej; 

5) obiekty kultury, w tym biblioteki, muzea. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) obiekty służące realizacji niewymienionych w ust. 2 usług publicznych; 

2) obiekty usług komercyjnych; 

3) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

4) obiekty małej architektury; 

5) zieleń urządzona; 

6) ciągi piesze, ścieżki rowerowe; 

7) parkingi, dojazdy wewnętrzne; 

8) obiekty gospodarcze, garaże; 

9) w terenie 5UP i 6UP dopuszcza się ponadto obiekty usług publicznych i komercyjnych połączone             

z funkcją mieszkalną; 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem ust. 6, 

7 i 8: 

1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością realizacji remontów; 

2) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i nadbudowę za wyjątkiem terenu oznaczonego symbolem 

11UP; 

3) dopuszcza się realizację nowej zabudowy za wyjątkiem terenu oznaczonego symbolem 11UP; 

4) obiekty przeznaczenia dopuszczalnego wymienione w ust. 3 pkt 1 i 2 nie mogą obejmować więcej 

niż 70 % powierzchni danego terenu, w ust. 3 pkt 8 nie mogą obejmować więcej niż 50 %; 

5) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 60 %; 

6) intensywność zabudowy: od 0,05 do 1,8; 

7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20 %; 

8) wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami § 9; 

9) minimalna powierzchnia wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 10 arów; 

10) szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 10 m. 

5. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy z zastrzeżeniem ust. 6, 7 i 8: 

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

2) maksymalna wysokość zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 3, nie może przekraczać: 

a) 10 m dla terenów: 1UP, od 3UP do 4UP, 6UP, 8UP, 9UP, 

b) 10 m (dwie kondygnacje) dla terenu 2UP, z zastrzeżeniem lit.c 



c) w terenie 2UP utrzymuje się istniejącą wieżę z zachowaniem jej dotychczasowej wysokości, 

d) 13 m dla terenu 7UP i 10UP; 

e) 15 m dla terenu 5UP; 

3) maksymalna wysokość towarzyszącej zabudowy gospodarczej i garaży nie może przekraczać 7,5 m; 

4) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji frontowej nowych budynków nie większa niż 100 m; 

5) rodzaj i pokrycie dachu: 

a) dach dwu lub wielospadowy o symetrycznym kącie nachylenia połaci od 10° do 55°                                 

z dopuszczeniem dachów łukowych lub płaskich, 

b) dla budynków gospodarczych i garaży dopuszcza się ponadto stosowanie dachów 

jednospadowych (pulpitowych), 

c) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku 

o złożonej bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości nad poszczególnymi 

częściami budynku oraz dachów jednospadowych o spadku mniejszym od spadku dachu 

głównego, 

d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami i oknami połaciowymi, 

e) w przypadku rozbudowy lub nadbudowy budynku istniejącego dopuszcza się kontynuację 

istniejącej formy dachu; 

6) kolorystyka dachów: stosowanie pokryć dachów w stonowanych kolorach; 

7) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych. 

6. Dla terenów wpisanych do rejestru zabytków obowiązują zasady opisane w § 15. 

7. Dla terenów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują zasady opisane w § 11. 

8. Na obszarach rehabilitacji istniejącej zabudowy obowiązują zapisy § 10 ust. 2. 

 

§ 38. 

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UO – tereny usług oświaty 

(od 1UO do 11UO). 

2. Przeznaczenie podstawowe: 

1) szkoły, przedszkola, w tym sale gimnastyczne; 

2) inne, niewymienione w ust. 2 pkt 1 obiekty oświaty, w tym obiekty sportowe i boiska. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

2) obiekty małej architektury; 

3) zieleń urządzona; 

4) ścieżki rowerowe; 

5) parkingi; 

6) obiekty gospodarcze, garaże. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem ust. 6, 

7, 8 i 9: 

1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością realizacji remontów oraz rozbudowy, przebudowy 

i nadbudowy; 

2) obiekty przeznaczenia dopuszczalnego wymienione w ust. 3 pkt 6 nie mogą obejmować więcej niż 

30 % powierzchni danego terenu; 

3) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 60 % powierzchni danego terenu; 

4) intensywność zabudowy: od 0,05 do 1,8; 

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30 % powierzchni terenu, 

do powierzchni tej nie wlicza się boisk o nawierzchni trawiastej; 

6) wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami § 9; 

7) minimalna powierzchnia wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 10 arów; 

8) szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 10 m. 

5. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy z zastrzeżeniem ust. 6, 7, 8 i 9: 

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

2) maksymalna wysokość zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 3, nie może przekraczać 15 m; 

3) maksymalna wysokość towarzyszącej zabudowy gospodarczej i garaży nie może przekraczać 7,5 m; 

4) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji frontowej nowych budynków nie większa niż 100 m; 

5) rodzaj i pokrycie dachu: 

a) dach dwu lub wielospadowy o symetrycznym kącie nachylenia połaci od 10° do 55°                              

z dopuszczeniem dachów łukowych lub płaskich, 



b) dla budynków gospodarczych i garaży dopuszcza się ponadto stosowanie dachów 

jednospadowych (pulpitowych), 

c) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku 

o złożonej bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości nad poszczególnymi 

częściami budynku oraz dachów jednospadowych o spadku mniejszym od spadku dachu 

głównego, 

d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami i oknami połaciowymi, 

e) w przypadku rozbudowy lub nadbudowy budynku istniejącego dopuszcza się kontynuację 

istniejącej formy dachu; 

6) kolorystyka dachów: stosowanie pokryć dachów w stonowanych kolorach; 

7) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych. 

6. Dla terenu 1UO obowiązuje zakaz realizacji nowej zabudowy niezgodnej z przekazami historycznymi.  

7. Dla terenów wpisanych do rejestru zabytków obowiązują zasady opisane w § 15. 

8. Dla terenów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują zasady opisane w § 11. 

9. Na obszarach rehabilitacji istniejącej zabudowy obowiązują zapisy § 10 ust. 2. 

 

§ 39. 

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UZ – tereny usług zdrowia 

(szpital powiatowy 1UZ). 

2. Przeznaczenie podstawowe– szpital. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

2) obiekty małej architektury; 

3) zieleń urządzona; 

4) ciągi piesze, ścieżki rowerowe; 

5) parkingi, dojazdy wewnętrzne; 

6) lądowisko dla śmigłowców; 

7) usługi nieuciążliwe realizowane jako element zabudowy szpitala lub wyodrębniona zabudowa; 

8) obiekty gospodarcze, garaże. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem ust. 6: 

1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością realizacji remontów oraz rozbudowy, przebudowy 

i nadbudowy; 

2) przy realizacji obiektu wymienionego w ust. 3 pkt 6 obowiązują przepisy odrębne; 

3) obiekty przeznaczenia dopuszczalnego wymienione w ust. 3 pkt 7 i 8 nie mogą obejmować więcej 

niż 30 % powierzchni danego terenu; 

4) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 60 % powierzchni terenu; 

5) intensywność zabudowy: od 0,05 do 1,5; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30 % powierzchni terenu; 

7) wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami § 9; 

8) minimalna powierzchnia wydzielanych działek: 10 arów; 

9) szerokość frontu działki nie mniejsza niż 10 m. 

5. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy z zastrzeżeniem ust. 6: 

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

2) maksymalna wysokość zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 3, nie może przekraczać 20 m; 

3) maksymalna wysokość towarzyszącej zabudowy usługowej gospodarczej i garaży nie może 

przekraczać 5 m; 

4) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji frontowej nowych budynków nie większa niż 100 m; 

5) rodzaj i pokrycie dachu: 

a) dach dwu lub wielospadowy o symetrycznym kącie nachylenia połaci od 10° do 55°                             

z dopuszczeniem dachów łukowych lub płaskich, 

b) dla budynków gospodarczych i garaży dopuszcza się ponadto stosowanie dachów 

jednospadowych (pulpitowych), 

c) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku 

o złożonej bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości nad poszczególnymi 

częściami budynku oraz dachów jednospadowych o spadku mniejszym od spadku dachu 

głównego, 

d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami i oknami połaciowymi, 



e) w przypadku rozbudowy lub nadbudowy budynku istniejącego dopuszcza się kontynuację 

istniejącej formy dachu; 

6) kolorystyka dachów i budynków: elewacje zewnętrzne – tynki w kolorach pastelowych, okładziny 

kamienne, pokrycia dachów w stonowanych kolorach; 

7) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych. 

6. Dla terenów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują zasady opisane w § 11. 

 

§ 40. 

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UK – tereny usług kultu 

religijnego (od 1UK do 4UK). 

2. Przeznaczenie podstawowe: 

1) obiekty kultu religijnego; 

2) towarzysząca zabudowa mieszkaniowa; 

3) obiekty usług specjalistycznych związanych z kultem religijnym. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

2) obiekty małej architektury; 

3) zieleń urządzona; 

4) ciągi piesze, ścieżki rowerowe; 

5) parkingi, dojazdy wewnętrzne; 

6) obiekty gospodarcze, garaże. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem ust. 6, 

7 i 8: 

1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością realizacji remontów oraz rozbudowy, przebudowy 

i nadbudowy; 

2) dopuszcza się realizację nowej zabudowy za wyjątkiem terenu 1UK oraz 2UK; 

3) obiekty przeznaczenia dopuszczalnego wymienione w ust. 3 pkt 6 nie mogą obejmować więcej niż 

20 % powierzchni danego terenu; 

4) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 30 % powierzchni danego terenu; 

5) intensywność zabudowy od 0,05 do 1,5; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 50 % powierzchni danego 

terenu; 

7) wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami § 9; 

8) minimalna powierzchnia wydzielanych działek: 10 arów; 

9) szerokość frontu działki nie mniejsza niż 10 m. 

5. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy z zastrzeżeniem ust. 6, 7 i 8: 

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

2) maksymalna wysokość zabudowy 30 m, z zastrzeżeniem pkt 3; 

3) maksymalna wysokość towarzyszącej zabudowy mieszkaniowej nie może przekraczać 9 m,                       

a towarzyszącej zabudowy gospodarczej i garaży 5 m; 

4) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji frontowej nowych budynków nie większa niż 50 m; 

5) rodzaj i pokrycie dachu: 

a) dla obiektów sakralnych oraz obiektów kultu religijnego – kąt nachylenia głównych połaci 

dachowych od 1° do 90° z dopuszczeniem dachów łukowych, 

b) dla pozostałych budynków – dach dwu lub wielospadowy o jednakowym kącie nachylenia 

głównych połaci dachowych od 10° do 55° z dopuszczeniem dachów jednospadowych dla 

budynków gospodarczych i garaży, 

c) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku 

o złożonej bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości nad poszczególnymi 

częściami budynku oraz dachów jednospadowych o spadku mniejszym od spadku dachu 

głównego, 

d) w przypadku nadbudowy lub rozbudowy budynku dopuszcza się kontynuację istniejącej formy 

dachu, 

e) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi; 

6) kolorystyka dachów: stosowanie pokryć dachów w stonowanych kolorach; 

7) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych. 



6. Dla terenów wpisanych do rejestru zabytków (tereny 1UK, 2UK) oraz obiektów wpisanych do rejestru                 

i ewidencji zabytków obowiązują zasady opisane w § 15. 

7. Dla terenów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują zasady opisane w § 11. 

8. Na obszarach rehabilitacji istniejącej zabudowy obowiązują zapisy § 10 ust. 2. 

 

§ 41. 

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem US – tereny sportu i 

rekreacji: 
1) stadion (1US1); 

2) boiska (od 1US2 do 3US2); 

3) tereny rekreacji (od 1US3 do 2US3). 

2. Przeznaczenie podstawowe: 

1) obiekty i urządzenia sportu i rekreacji, w tym boiska, korty, bieżnie, baseny wraz z zapleczem; 

2) urządzenia dla organizacji imprez masowych; 

3) otwarte tereny trawiaste; 

4) zieleń urządzona. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) obiekty hotelowe; 

2) obiekty zaplecza usługowego i gospodarczego; 

3) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

4) stałe i tymczasowe urządzenia sanitarne; 

5) parkingi, dojazdy wewnętrzne, ścieżki rowerowe; 

6) obiekty małej architektury; 

7) stałe i tymczasowe elementy wyposażenia miejskiego dla terenów US3. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem ust. 6, 

7 i 8; 

1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością realizacji remontów oraz rozbudowy, przebudowy 

i nadbudowy; 

2) obiekty przeznaczenia dopuszczalnego wymienione w ust. 3 pkt 1 i 2 nie mogą obejmować więcej 

niż 30 % powierzchni danego terenu; 

3) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 90% powierzchni terenu 1US1, 30 % powierzchni 

terenów US2 i 10 % powierzchni terenów US3; 

4) intensywność zabudowy od 0,05 do 1,8; 

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż: 

a) 30 % powierzchni terenu 1US1, do powierzchni tej wlicza się powierzchnię płyty stadionu, 

b) 70 % powierzchni terenów US2 i US3, do powierzchni tej wlicza się boiska o nawierzchni 

trawiastej; 

6) wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami § 9; 

7) powierzchnia wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 10 arów; 

8) szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 10 m. 

5. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy z zastrzeżeniem ust. 6, 7 i 8: 

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

2) wysokość obiektów hotelowych nie może przekraczać 12 m, a wysokość obiektów zaplecza 

usługowego i gospodarczego nie może przekraczać 7,5 m; 

3) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji frontowej nowych budynków nie większa niż 50 m; 

4) rodzaj i pokrycie dachów: 

a) kąt nachylenia głównych połaci dachowych od 1° do 90° z dopuszczeniem dachów łukowych, 

b) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy 

budynku o złożonej bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości nad 

poszczególnymi częściami budynku oraz dachów jednospadowych o spadku mniejszym od 

spadku dachu głównego, 

c) w przypadku nadbudowy lub rozbudowy budynku dopuszcza się kontynuację istniejącej 

formy dachu, 

d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi; 

5) kolorystyka dachów: stosowanie pokryć dachów o stonowanych kolorach; 

6) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych. 



6. Dla terenów wpisanych do rejestru zabytków (teren 1US3) obowiązują zasady opisane w § 15, dla 

terenów obejmujących stanowiska archeologiczne (teren 2US3) obowiązują zasady opisane w § 16. 

7. Dla terenów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują zasady opisane w § 11. 

8. Dla terenów 1US3 i 2US3 obowiązują zapisy § 6 ust. 5. 

 

§ 42. 

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UT – tereny usług 

turystyki (od 1UT do 6UT). 

2. Przeznaczenie podstawowe: 

1) dla terenu 1UT – przystań (budynek administracyjny z pomieszczeniami sanitarnymi, budynki 

gospodarcze, pomosty); 

2) dla terenu 2UT: 

a) zabudowa letniskowa, 

b) pensjonaty, 

c) ośrodki turystyczne, 

d) obiekty hotelowo-usługowe, 

e) obiekty sportowe, 

f) przystanie (budynki administracyjne z pomieszczeniami sanitarnymi, budynki gospodarcze); 

3) dla terenu 3UT – terenowe urządzenia sportu i rekreacji, np. boiska, korty, siłownie otwarte; 

4) dla terenu 4UT: 

a) pensjonaty, 

b) ośrodki turystyczne, 

c) obiekty hotelowo-usługowe, 

d) obiekty sportowe; 

5) dla terenu 5UT: 

a) terenowe urządzenia sportu i rekreacji, np. boiska, korty, siłownie otwarte, 

b) ogródki jordanowskie, 

c) otwarte tereny trawiaste; 

6) dla terenu 6UT zabudowa letniskowa. 

3. przeznaczenie dopuszczalne dla terenów UT: 

1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

2) stałe i tymczasowe obiekty małej gastronomii; 

3) stałe i tymczasowe urządzenia sanitarne; 

4) obiekty małej architektury; 

5) zieleń urządzona; 

6) parkingi, dojazdy wewnętrzne; 

7) dla terenów 2UT i 5UT – biwaki, pola namiotowe; 

8) dla terenów 2UT i 5UT – ścieżki i trasy rowerowe i konne; 

9) dla terenów 1UT, 2UT i 5UT – obiekty gospodarcze, garaże. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem ust. 6 

i 7: 

1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością realizacji remontów oraz rozbudowy, przebudowy 

i nadbudowy; 

2) obiekty przeznaczenia dopuszczalnego wymienione w ust. 3 pkt 9 nie mogą obejmować więcej niż 

20 % powierzchni danego terenu, użytkowanie obiektów nie może stwarzać uciążliwości w obrębie 

zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi; 

3) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać: 

a) 15 % dla terenów 1UT, 5UT, 6UT,  

b) 35 % dla terenów 2UT i 4UT, 

c) nie dopuszcza się zabudowy kubaturowej dla terenu 3UT; 

4) maksymalna intensywność zabudowy nie może przekraczać wartości: 

a) 0,2 dla terenów 1UT ,5UT, 6UT, 

b) 0,4 dla terenów 2UT i 4UT; 

5) intensywność zabudowy od 0,05 do 1,8; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż: 

a) 75 % dla terenów 1UT, 3UT, 5UT, 6UT do powierzchni tej wlicza się trawiaste tereny sportowe, 

b) 65 % dla terenów 2UT i 4UT, do powierzchni tej wlicza się trawiaste tereny sportowe; 



7) wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami § 9; 

8) minimalna powierzchnia wydzielanych działek nie może być mniejsza niż: 

a) 15 arów dla terenów 2UT, 4UT, 5UT, 

b) dla terenów 1UT, 3UT, 6UT dopuszcza się jedynie podziały pod drogi lub infrastrukturę 

techniczną; 

9) szerokość frontu wydzielanych działek nie może być mniejsza niż: 

a) 20 m dla terenów 4UT i 5UT, 

b) 5 m dla pozostałych terenów. 

5. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy z zastrzeżeniem ust. 6 i 7: 

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

2) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 8 m, z zastrzeżeniem pkt 3; 

3) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garaży nie może przekraczać 5 m; 

4) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji frontowej nowych budynków nie większa niż 50 m; 

5) kształty dachów dwu i wielospadowe o kącie nachylenia od 30° do 45°, przy czym główne połacie 

dachu muszą mieć jednakowy spadek, z zastrzeżeniem pkt 6; 

6) kształty dachów zabudowy gospodarczej i garaży – jedno i wielospadowe o kącie nachylenia od 10° 

do 45°; 

7) pokrycie dachu: dachówka, blachodachówka, gont; 

8) elewacje zewnętrzne – tynki w kolorach pastelowych; 

9) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych. 

6. Dla terenów wpisanych do rejestru zabytków (tereny 1UT, 3UT, 6UT) obowiązują zasady opisane                 

w § 15, dla terenów obejmujących stanowiska archeologiczne obowiązują zasady opisane w § 16. 

7. Dla terenów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują zasady opisane w § 11. 

 

 

Rozdział 4 

Tereny produkcji, składów i magazynów oraz usług 

 

§ 43. 

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem P/U – tereny produkcji, 

składów i magazynów oraz usług (od 1P/U do 6P/U). 

2. Przeznaczenie podstawowe: 

1) obiekty związane z produkcją, wytwórczością i przetwórstwem; 

2) obiekty magazynowe, składowe, hurtownie; 

3) budynki administracyjne; 

4) obiekty usług z zakresu handlu detalicznego, rzemiosła. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) obiekty zaplecza socjalnego, usługowego i gospodarczego wraz z pomieszczeniami sanitarnymi; 

2) obiekty obsługi pojazdów (stacje paliw, myjnie, stacje diagnostyczne); 

3) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

4) dojazdy wewnętrzne, miejsca postojowe, place parkingowe; 

5) zieleń urządzona; 

6) obiekty małej architektury. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem ust. 6: 

1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością realizacji remontów oraz rozbudowy, przebudowy 

i nadbudowy; 

2) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych i mieszkań wbudowanych; 

3) obiekty przeznaczenia dopuszczalnego wymienione w ust. 3 pkt 1 i 2 nie mogą obejmować więcej 

niż 30 % powierzchni danego terenu; 

4) obowiązuje zakaz prowadzenia działalności, która może powodować powstawania uciążliwości 

wykraczających poza granice terenu inwestycji, do której użytkownik ma tytuł prawny,                               

w szczególności dotyczy to odorów, hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza; 

5) obowiązuje nakaz stosowania zieleni o funkcjach izolacyjno-estetycznych; 

6) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać: 

a) 45 % powierzchni terenów od 1P/U do 4P/U i 6P/U, 

b) 75 % powierzchni terenu 5P/U; 

7) intensywność zabudowy: 



a) od 0,05 do 0,7 dla terenów od 1P/U do 4P/U, 

b) od 0,05 do 1,4 dla terenu 5P/U, 

c) od 0,05 do 1,0 dla terenu 6P/U; 

8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 15 % powierzchni danego 

terenu; 

9) wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami § 9; 

10) minimalna powierzchnia wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 20 arów, dla terenu 6P/U 

dopuszcza się jedynie podziały pod drogi lub infrastrukturę techniczną; 

11) szerokość frontu wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 20 m. 

5. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy z zastrzeżeniem ust. 6: 

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

2) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać: 

a) 10 m dla terenów od 1P/U do 4P/U i 6P/U, ograniczenie nie dotyczy masztów, 

b) 20 m dla terenu 5P/U, ograniczenie nie dotyczy masztów; 

3) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji frontowej nowych budynków nie większa niż 100 m; 

4) rodzaj i pokrycie dachów: dach dwu lub wielospadowy o symetrycznym kącie nachylenia połaci                   

od 10° do 55° z dopuszczeniem dachów jednospadowych, łukowych lub płaskich; 

5) kolorystyka dachów: stosowanie pokryć dachów w stonowanych kolorach; 

6) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, dopuszcza się ich 

realizację, jeżeli wynika to z konieczności zastosowania odpowiedniej technologii produkcji i 

zachowania ochrony przed jej uciążliwościami. 

6. Dla terenów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują zasady opisane w § 11. 

 

 

Rozdział 5 

Przestrzenie publiczne 

 

§ 44. 

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem PP – przestrzenie 

publiczne: 
1) na Starym Mieście (od 1PP1 do 3PP1); 

2) w centralnej części miasta (1PP2); 

3) na terenie dawnej cerkwi i cmentarza (1PP3). 

2. Przeznaczenie podstawowe: 

1) plac miejski; 

2) zieleń urządzona; 

3) oświetlenie; 

4) plac zabaw dla dzieci i miejsce odpoczynku dla dorosłych dla terenu 1PP1; 

5) elementy wyposażenia miejskiego dla terenów 2PP1, 3PP1 i 1PP2; 

6) niekubaturowe obiekty kultu religijnego w terenie 1PP3. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) istniejące obiekty usług komercyjnych i publicznych dla terenu 3PP1; 

2) parkingi; 

3) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

4) obiekty małej architektury. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem              

ust. 6 - 10: 

1) W terenie 3PP1 utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością jej adaptacji  

i przebudowy oraz realizacji remontów; 

2) intensywność zabudowy od 0,001 do 0,01; 

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 40 %; 

4) utrzymuje się dotychczasowy podział nieruchomości. 

5. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy z zastrzeżeniem ust. 6- 10: 

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

2) maksymalna wysokość zabudowy 9 m; 

3) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji frontowej nowych budynków nie większa niż 20 m; 

4) rodzaj i pokrycie dachów: 



a) dach dwu lub wielospadowy o symetrycznym kącie nachylenia połaci od 20° do 55°                                 

z dopuszczeniem dachów łukowych, 

b) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku o 

złożonej bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości nad poszczególnymi 

częściami budynku oraz dachów jednospadowych o spadku mniejszym od spadku dachu 

głównego, 

c) w przypadku nadbudowy lub rozbudowy budynku dopuszcza się kontynuację istniejącej formy 

dachu, 

d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi; 

5) kolorystyka dachów: stosowanie pokryć dachowych w stonowanych kolorach; 

6) zabrania się grodzenia nieruchomości, zakaz nie dotyczy urządzeń ograniczających ruch drogowy 

(słupki, zapory i inne elementy małej architektury). 

6. Dla terenów wpisanych do rejestru zabytków (tereny od 1PP1 do 3PP1) oraz obiektów wpisanych do 

rejestru i ewidencji zabytków obowiązują zasady opisane w § 15. 

7. Dla terenów objętych ochroną przyrody (tereny od 1PP1 do 3PP1) zgodnie z rysunkiem planu 

obowiązują zasady opisane w § 11. 

8. W terenach 1PP1, 2PP1, 3PP1 oraz 1PP3 zakazuje się realizacji nowej zabudowy kubaturowej. 

9. Dla terenów 2PP1, 3PP1, 1PP2 i 1PP3 obowiązują zapisy § 6 ust. 5 oraz § 10 ust. 3. 

10. Na obszarach rehabilitacji istniejącej zabudowy obowiązują zapisy § 10 ust. 2. 

 

 

Rozdział 6 

Tereny dróg i usług komunikacyjnych 

 

§ 45. 

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KD – tereny dróg 

publicznych: 
1) klasa: główna ruchu przyspieszonego (1KDGP – droga krajowa nr 82); 

2) klasa: główne (1KDG1 i 2KDG1 – droga wojewódzka nr 829, 1KDG2 – droga wojewódzka nr 820, 

od 1KDG3 do 5KDG3 – wschodnia obwodnica); 

3) klasa: zbiorcze (1KDZ1 i 2KDZ1 – droga powiatowa nr 1809L, 1KDZ2, 2KDZ2, 1KDZ3 – drogi 

gminne); 

4) klasa: lokalne (1KDL1 – droga powiatowa nr 2017L, od 1KDL2 do 4KDL2, od 1KDL3 do 11KDL3 

– drogi gminne); 

5) klasa: dojazdowe (od 1KDD1 do 10KDD1, od 1KDD2 do 12KDD2, od 1KDD3 do 22KDD3, od 

1KDD4 do 10KDD4 – drogi gminne). 

2. Przeznaczenie podstawowe: 

1) dla drogi 1KDGP: droga publiczna klasy głównej ruchu przyspieszonego; 

2) dla drogi KDG3 (od 1KDG3 do 3KDG3 i 5KDG3 – wschodnia obwodnica) oraz docelowo 4KDG3: 

a) jezdnie, 

b) chodniki, 

c) drogi serwisowe, 

d) obiekty inżynierskie infrastruktury drogowej, 

e) urządzenia do obsługi i sterowania ruchem, 

f) obiekty i urządzenia do obsługi komunikacji zbiorowej, 

g) oświetlenie, odwodnienie, 

h) zieleń, 

i) obiekty i urządzenia służące ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnych; 

3) dla dróg KDG1 i KDG2 (1KDG1, 2KDG1, 1KDG2): 

a) jezdnie, 

b) pobocza, 

c) obiekty inżynierskie infrastruktury drogowej, 

d) urządzenia do obsługi i sterowania ruchem, 

e) chodniki, 

f) obiekty i urządzenia do obsługi komunikacji zbiorowej, 

g) oświetlenie, odwodnienie, 

h) zieleń, 



i) obiekty i urządzenia służące ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnych; 

4) dla dróg KDZ1, KDZ2 i KDZ3 (1KDZ1, 2KDZ1, 1KDZ2, 2KDZ2, 1KDZ3) oraz 4KDG3 do czasu 

realizacji wschodniej obwodnicy: 

a) jezdnie, 

b) pobocza, 

c) obiekty inżynierskie infrastruktury drogowej, 

d) urządzenia do obsługi i sterowania ruchem, 

e) chodniki, 

f) obiekty i urządzenia do obsługi komunikacji zbiorowej, 

g) oświetlenie, odwodnienie, 

h) zieleń, 

i) ścieżki rowerowe; 

5) dla dróg KDL1, KDL2 i KDL3 (1KDL1, od 1KDL2 do 4KDL2, od 1KDL3 do 11KDL3): 

a) jezdnie, 

b) pobocza, 

c) zatoki postojowe, 

d) obiekty inżynierskie infrastruktury drogowej, 

e) urządzenia do obsługi i sterowania ruchem, 

f) chodniki, 

g) obiekty i urządzenia do obsługi komunikacji zbiorowej, 

h) oświetlenie, odwodnienie, 

i) zieleń, 

j) ścieżki rowerowe; 

6) dla dróg KDD1, KDD2, KDD3 i KDD4 (od 1KDD1 do 10KDD1, od 1KDD2 do 12KDD2,                        

od 1KDD3 do 22KDD3, od 1KDD4 do 10KDD4): 

a) jezdnie, 

b) pobocza, 

c) zatoki postojowe, 

d) obiekty inżynierskie infrastruktury drogowej, 

e) urządzenia do obsługi i sterowania ruchem, 

f) chodniki, 

g) oświetlenie, odwodnienie, 

h) zieleń. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) dla drogi 1KDGP - zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) dla drogi KDG3 (od 1KDG3 do 5KDG3 – wschodnia obwodnica): 

a) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

b) obiekty i urządzenia gwarantujące zachowanie ciągłości wód powierzchniowych, 

c) obiekty małej architektury, 

d) obiekty i infrastruktura służące obsłudze podróżnych, 

e) zieleń urządzona o charakterze izolacyjnym, 

f) ścieżki rowerowe; 

3) dla dróg KDG1 i KDG2 (1KDG1, 2KDG1, 1KDG2): 

a) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

b) obiekty i urządzenia gwarantujące zachowanie ciągłości wód powierzchniowych, 

c) obiekty małej architektury, 

d) zieleń urządzona o charakterze izolacyjnym, 

e) ścieżki rowerowe; 

4) dla dróg KDZ1, KDZ2 i KDZ3 (1KDZ1, 2KDZ1, 1KDZ2, 2KDZ2, 1KDZ3): 

a) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

b) obiekty i urządzenia gwarantujące zachowanie ciągłości wód powierzchniowych, 

c) obiekty małej architektury, 

d) zieleń urządzona o charakterze izolacyjnym, 

e) zatoki postojowe, 

f) obiekty i urządzenia służące ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnych; 

5) dla dróg KDL1, KDL2 i KDL3 (1KDL1, od 1KDL2 do 4KDL2, od 1KDL3 do 11KDL3): 

a) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, 



b) obiekty i urządzenia gwarantujące zachowanie ciągłości wód powierzchniowych, 

c) obiekty małej architektury, 

d) zieleń urządzona o charakterze izolacyjnym, 

e) obiekty i urządzenia służące ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnych; 

6) dla dróg KDD1, KDD2, KDD3 i KDD4 (od 1KDD1 do 10KDD1, od 1KDD2 do 12KDD2,                       

od 1KDD3 do 22KDD3, od 1KDD4 do 10KDD4): 

a) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

b) obiekty i urządzenia gwarantujące zachowanie ciągłości wód powierzchniowych, 

c) obiekty małej architektury, 

d) zieleń urządzona o charakterze izolacyjnym, 

e) obiekty i urządzenia do obsługi komunikacji zbiorowej, 

f) ścieżki rowerowe, 

g) obiekty i urządzenia służące ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnych. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla wszystkich dróg 

za wyjątkiem drogi 1KDGP: 

1) obowiązuje realizacja obiektów i urządzeń, w tym niezwiązanych z obsługą ruchu zgodnie                            

z przepisami odrębnymi; 

2) obowiązuje kształtowanie przekroju poprzecznego dróg zgodnie z przepisami odrębnymi oraz 

następującymi zasadami: 

a) w obszarach przeznaczonych do zabudowy nakazuje się realizację dróg w przekrojach 

ulicznych, obowiązuje realizacja chodników, oświetlenia i odwodnienia poprzez kanalizację 

opadową z dostosowaniem do warunków lokalnych, 

b) w pozostałych obszarach dopuszcza się stosowanie przekroju drogowego (pobocza, 

odwodnienie poprzez rowy); 

3) utrzymuje się istniejącą zabudowę kubaturową z możliwością remontów; 

4) obowiązuje zakaz realizacji nowej zabudowy nie związanej z przeznaczeniem podstawowym; 

5) wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami § 9, dopuszcza się jedynie podziały 

pod drogi lub infrastrukturę techniczną; 

6) dla terenów 1KDG3, 2KDG3 i 2KDG3, do czasu realizacji obiektów przeznaczenia podstawowego 

zgodnie z ust. 2 pkt 2 lit. a i b, dopuszcza się zagospodarowanie tymczasowe – realizację parkingów 

jednopoziomowych, zabrania się realizacji obiektów kubaturowych, w tym garaży i wiat, dotyczy to 

także obiektów nie związanych z podłożem (garaże typu blaszak). 

5. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy: 

1) zabrania się grodzenia nieruchomości będących obecnie pasami drogowymi dróg publicznych lub 

stanowiących rezerwę w liniach rozgraniczających pod ich poszerzenie. Zakaz nie dotyczy obiektów 

i urządzeń związanych z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego, w tym 

służącym jego bezpieczeństwu, np. słupków, zapór, elementów małej architektury, balustrad, barier, 

ekranów akustycznych; 

2) obowiązują zapisy § 6 ust. 4. 

6. Dla terenów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków 

obowiązują zasady opisane w § 15, dla terenów obejmujących stanowiska archeologiczne obowiązują 

zasady opisane w § 16. 

7. Dla terenów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują zasady opisane w § 11                

i 12. 

8. Dla terenów dróg przylegających bezpośrednio do ogólnodostępnych przestrzeni publicznych zgodnie               

z rysunkiem planu obowiązują zapisy § 6 ust. 5. 

9. Dla terenów dróg włączonych do obszarów służących organizacji imprez masowych zgodnie                   

z rysunkiem planu obowiązują zapisy § 10 ust. 3. 

10. Na obszarach rehabilitacji istniejącej zabudowy obowiązują zapisy § 10 ust. 2. 

 

§ 46. 

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDX – ciągi pieszo-jezdne 

(od 1KDX do 7KDX). 

2. Przeznaczenie podstawowe: drogi bez wyodrębnienia jezdni i chodników, wraz z urządzeniami do 

obsługi i sterowania ruchem, oświetleniem i odwodnieniem. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 



2) obiekty małej architektury; 

3) zieleń. 

4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje zakaz realizacji zabudowy kubaturowej; 

2) wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami § 9, dopuszcza się jedynie podziały 

pod drogi lub infrastrukturę techniczną; 

3) zabrania się grodzenia nieruchomości, zakaz nie dotyczy urządzeń ograniczających ruch drogowy 

(słupki, zapory i inne elementy małej architektury). 

5. Dla ciągów przylegających bezpośrednio do ogólnodostępnych przestrzeni publicznych zgodnie                         

z rysunkiem planu obowiązują zapisy § 6 ust. 5. 

6. Dla ciągów włączonych do obszarów służących organizacji imprez masowych zgodnie z rysunkiem 

planu obowiązują zapisy § 10 ust. 3. 

 

§ 47. 

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KX – ciągi pieszo-

rowerowe (od 1KX do 14KX). 

2. Przeznaczenie podstawowe: drogi bez wyodrębnienia jezdni i chodników, wraz z urządzeniami do 

obsługi i sterowania ruchem, oświetleniem i odwodnieniem. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

2) obiekty małej architektury; 

3) zieleń. 

4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje zakaz realizacji zabudowy kubaturowej; 

2) wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami § 9, dopuszcza się jedynie podziały 

pod drogi lub infrastrukturę techniczną; 

3) zabrania się grodzenia nieruchomości, zakaz nie dotyczy urządzeń ograniczających ruch drogowy 

(słupki, zapory i inne elementy małej architektury). 

 

§ 48. 

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW – tereny dróg 

wewnętrznych (od1KDW do 17KDW). 

2. Przeznaczenie podstawowe: 

1) jezdnie; 

2) pobocza; 

3) zatoki postojowe; 

4) obiekty inżynierskie infrastruktury drogowej; 

5) urządzenia do obsługi i sterowania ruchem; 

6) chodniki; 

7) oświetlenie, odwodnienie; 

8) zieleń. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

2) obiekty i urządzenia gwarantujące zachowanie ciągłości wód powierzchniowych; 

3) obiekty małej architektury; 

4) zieleń urządzona o charakterze izolacyjnym; 

5) obiekty i urządzenia do obsługi komunikacji zbiorowej; 

6) ścieżki rowerowe. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje realizacja obiektów i urządzeń, w tym niezwiązanych z obsługą ruchu zgodnie                        

z przepisami odrębnymi; 

2) obowiązuje kształtowanie przekroju poprzecznego dróg zgodnie z przepisami odrębnymi oraz 

następującymi zasadami: 

a) w obszarze zurbanizowanym miasta i w obszarze przeznaczonym do urbanizacji nakazuje się 

realizację dróg w przekrojach ulicznych, obowiązuje realizacja chodników, oświetlenia                         

i odwodnienia poprzez kanalizację opadową z dostosowaniem do warunków lokalnych, 

b) w obszarach podmiejskich zaleca się stosowanie przekroju ulicznego jak w lit. a; 



3) obowiązuje zakaz realizacji nowej zabudowy nie związanej z przeznaczeniem podstawowym; 

4) wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami § 9, dopuszcza się jedynie podziały 

pod drogi lub infrastrukturę techniczną. 

5. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy: 

1) zabrania się grodzenia nieruchomości, zakaz nie dotyczy urządzeń ograniczających ruch drogowy 

(słupki, zapory i inne elementy małej architektury); 

2) obowiązują zapisy § 6 ust. 4. 

6. Dla terenów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków 

obowiązują zasady opisane w § 15. 

7. Dla terenów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują zasady opisane w § 11. 

8. Dla terenów dróg włączonych do ogólnodostępnych przestrzeni publicznych lub bezpośrednio do nich 

przylegających zgodnie z rysunkiem planu obowiązują zapisy § 6 ust. 5. 

9. Dla terenów dróg włączonych do obszarów służących organizacji imprez masowych zgodnie                             

z rysunkiem planu obowiązują zapisy § 10 ust. 3. 

 

§ 49. 

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KU – tereny usług 

komunikacyjnych: 
1) parkingów (od 1KU1 do 8KU1); 

2) parkingów i garaży (od 1KU2 do 7KU2); 

3) dworca (1KU3) i pętli autobusowych (2KU3, 3KU3); 

4) obsługi pojazdów, w tym stacji paliw (1KU4, 2KU4). 

2. Przeznaczenie podstawowe: 

1) parkingi (od 1KU1 do 8KU1); 

2) parkingi i garaże (od 1KU2 do 7KU2); 

3) obiekty dworca (1KU3) i pętli autobusowych (2KU3, 3KU3); 

4) obiekty obsługi pojazdów, w tym stacje paliw (1KU4, 2KU4); 

5) chodniki; 

6) zieleń; 

7) oświetlenie, odwodnienie. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

2) obiekty małej architektury; 

3) zieleń urządzona o charakterze izolacyjnym; 

4) dla terenów od 2KU2 do 7KU2 obiekty usług; 

5) dla terenu 1KU3 stacje paliw. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu; 

1) obowiązuje realizacja obiektów i urządzeń, w tym niezwiązanych z obsługą ruchu zgodnie                           

z przepisami odrębnymi; 

2) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością realizacji remontów oraz rozbudowy, przebudowy 

i nadbudowy; 

3) obiekty przeznaczenia dopuszczalnego wymienione w ust. 3 pkt 4 nie mogą obejmować więcej niż 

20 % powierzchni danego terenu; 

4) dla terenów KU1 obowiązuje zakaz realizacji zabudowy kubaturowej; 

5) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać: 

a) 70 % powierzchni terenów KU2 i KU4, 

b) 40 % powierzchni terenów KU3; 

6) intensywność zabudowy: od 0,05 do 1,4; 

7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 1 % powierzchni danego terenu; 

8) wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami § 9, dopuszcza się jedynie podziały 

pod drogi lub infrastrukturę techniczną. 

5. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy: 

1) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać: 

a) 4 m dla terenów 1KU2, 2KU3, 3KU3, 

b) 8 m dla terenów od 2KU2 do 7KU2; 

c) 12 m dla terenów 1KU3, 1KU4, 2KU4; 

2) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji frontowej nowych budynków nie większa niż 50 m; 



3) rodzaj i pokrycie dachów: 

a) kąt nachylenia głównych połaci dachowych od 1° do 90° z dopuszczeniem dachów łukowych, 

b) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku    

o złożonej bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości nad poszczególnymi 

częściami budynku oraz dachów jednospadowych o spadku mniejszym od spadku dachu 

głównego, 

c) w przypadku nadbudowy lub rozbudowy budynku dopuszcza się kontynuację istniejącej formy 

dachu, 

d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi; 

4) kolorystyka dachów: stosowanie pokryć dachów w stonowanych kolorach; 

5) zabrania się grodzenia nieruchomości, zakaz nie dotyczy urządzeń ograniczających ruch pieszy                     

i drogowy (słupki, zapory i inne elementy małej architektury) z zastrzeżeniem pkt 6 i 7; 

6) dla terenów KU4 dopuszcza się grodzenie jeżeli wynika to z konieczności zastosowania 

odpowiedniej technologii realizacji usług i zachowania ochrony przed jej uciążliwościami                              

i zagrożeniami; 

7) dla terenów od 3KU2 do 6KU2 dopuszcza się grodzenie z wyjątkiem ogrodzeń z prefabrykowanych 

elementów betonowych; 

8) obowiązują zapisy § 6 ust. 4. 

 

 

Rozdział 7 

Tereny infrastruktury technicznej 

 

§ 50. 

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem I – tereny infrastruktury 

technicznej: 
1) energetycznej (1IE, 2IE); 

2) ciepłowniczej (1IC, 2IC, 3IC, 4IC); 

3) gazowniczej (1IG, 2IG); 

4) wodociągowej (od 1IW do 6IW); 

5) kanalizacyjnej (od 1IK do 2IK). 

2. Przeznaczenie podstawowe: 

1) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej (1IE, 2IE); 

2) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury ciepłowniczej (1IC, 2IC, 3IC, 4IC); 

3) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury gazowniczej (1IG, 2IG); 

4) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury wodociągowej (1IW); 

5) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury kanalizacyjnej (od 1IK do 2IK). 

3. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej innej niż wymienione w odpowiednim punkcie ustępu 2, 

w zakresie niezbędnym do obsługi przeznaczenia podstawowego; 

2) dojazdy wewnętrzne, miejsca postojowe, place parkingowe; 

3) zieleń urządzona; 

4) obiekty małej architektury. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) obowiązuje realizacja obiektów i urządzeń, w tym niezwiązanych z obsługą ruchu zgodnie                          

z przepisami odrębnymi; 

2) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością realizacji remontów oraz rozbudowy, przebudowy 

i nadbudowy; 

3) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych i mieszkań wbudowanych; 

4) obowiązuje zakaz prowadzenia działalności, która może powodować powstawania uciążliwości 

wykraczających poza granice terenu inwestycji, do której użytkownik ma tytuł prawny,                              

w szczególności dotyczy to odorów, hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza; 

5) obowiązuje nakaz stosowania zieleni o funkcjach izolacyjno-estetycznych; 

6) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 70 % powierzchni danego terenu; 

7) intensywność zabudowy: od 0,05 do 0,7; 

8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 10 % powierzchni danego 

terenu; 



9) utrzymuje się dotychczasowy podział nieruchomości. 

5. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy: 

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

2) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 4 m, ograniczenie nie dotyczy masztów; 

3) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji frontowej nowych budynków nie większa niż 50 m; 

4) rodzaj i pokrycie dachów: 

a) kąt nachylenia głównych połaci dachowych od 1° do 90° z dopuszczeniem dachów łukowych, 

b) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku    

o złożonej bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości nad poszczególnymi 

częściami budynku oraz dachów jednospadowych o spadku mniejszym od spadku dachu 

głównego, 

c) w przypadku nadbudowy lub rozbudowy budynku dopuszcza się kontynuację istniejącej formy 

dachu, 

d) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi; 

5) kolorystyka dachów: stosowanie pokryć dachowych w stonowanych kolorach; 

6) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, dopuszcza się ich 

realizację, jeżeli wynika to z konieczności zastosowania odpowiedniej technologii produkcji                       

i zachowania ochrony przed jej uciążliwościami. 

 

 

Rozdział 8 

Tereny zieleni 

 

§ 51. 

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZC – tereny cmentarzy 

(1ZC, 2ZC). 

2. Przeznaczenie podstawowe – cmentarz wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) obiekty kultu religijnego; 

2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 

3) stałe i tymczasowe urządzenia sanitarne; 

4) ciągi pieszo-jezdne i piesze; 

5) zieleń urządzona; 

6) obiekty małej architektury. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem ust. 6, 

7 i 8: 

1) obowiązuje realizacja obiektów, urządzeń i sieci zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) utrzymuje się dotychczasowy podział nieruchomości. 

5. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy z zastrzeżeniem ust. 6, 7 i 8: 

1) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 4 m; 

2) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji frontowej nowych budynków nie większa niż 20 m; 

3) rodzaj i pokrycie dachów: 

a) kąt nachylenia głównych połaci dachowych od 1° do 90° z dopuszczeniem dachów łukowych, 

b) w przypadku dobudowy budynku do budynku istniejącego oraz w przypadku budowy budynku             

o złożonej bryle dopuszcza się stosowanie dachów o różnej wysokości nad poszczególnymi 

częściami budynku oraz dachów jednospadowych o spadku mniejszym od spadku dachu 

głównego, 

c) w przypadku nadbudowy lub rozbudowy budynku dopuszcza się kontynuację istniejącej formy 

dachu; 

4) kolorystyka dachów: stosowanie pokryć dachowych w stonowanych kolorach; 

5) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych. 

6. Dla terenów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków 

obowiązują zasady opisane w § 15. 

7. Dla terenów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują zasady opisane w § 11. 

8. Na obszarach rehabilitacji istniejącej zabudowy obowiązują zapisy § 10 ust. 2. 

 

 



§ 52. 

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZD – tereny zieleni 

ogrodowej i ogrodów działkowych (od 1ZD do 3ZD). 

2. Przeznaczenie podstawowe: 

1) zieleń ogrodowa 1ZD; 

2) ogrody działkowe 2ZD i 3ZD z zabudową w postaci altan ogrodowych. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

2) zieleń urządzona; 

3) obiekty małej architektury; 

4) dla terenów 2ZD i 3ZD stałe i tymczasowe urządzenia sanitarne; 

5) dla terenów 2ZD i 3ZD ciągi pieszo-jezdne, pieszo-rowerowe i piesze; 

6) dla terenów 2ZD i 3ZD obiekty zaplecza socjalnego, usługowego i gospodarczego wraz                            

z pomieszczeniami sanitarnymi. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem             

ust. 6 i 7: 

1) obowiązuje realizacja obiektów, urządzeń i sieci i zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) dla terenów 1ZD obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej; 

3) dla terenów 2ZD i 3ZD dopuszcza się wyłącznie realizację altan ogrodowych oraz obiektów 

wymienionych w ust. 3 pkt 6; 

4) ustala się nieprzekraczalną liczbę obiektów wymienionych w ust. 3 pkt 6: 

a) 3 dla terenu 2ZD, 

b) 2 dla terenu 3ZD; 

5) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością realizacji remontów, przebudowa i rozbudowa 

możliwa jest przy zachowaniu parametrów jak dla altan ogrodowych, a dla obiektów wymienionych 

w ust. 3 pkt 6 przy zachowaniu parametrów określonych w ust. 4 i 5; 

6) maksymalna powierzchnia zabudowy: 7 % powierzchni danego terenu; 

7) intensywność zabudowy: od 0,01 do 0,07; 

8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 90% danego terenu, do 

powierzchni tej wlicza się powierzchnie transportowe z nawierzchniami trawiastymi; 

9) dla terenów 1ZD i 3ZD utrzymuje się dotychczasowy podział nieruchomości; 

10) dla terenu 2ZD wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami § 9, minimalna 

powierzchnia wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 5 arów. 

5. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy z zastrzeżeniem ust. 6 i 7: 

1) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać wielkości określonych w przepisach 

odrębnych; 

2) gabaryty zabudowy: zgodnie z wymogami przepisów odrębnych; 

3) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych. 

6. Dla terenów obejmujących stanowiska archeologiczne obowiązują zasady opisane w § 16. 

7. Dla terenów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują zasady opisane w § 11. 

 

§ 53. 

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP – tereny zieleni 

urządzonej: 
1) park zamkowy (1ZP1); 

2) parki (od 1ZP2 do 3ZP2); 

3) skwery (od 1ZP3 do 16ZP3); 

4) parki o charakterze naturalnym (od 1ZP4 do 4ZP4); 

5) skwery powiązane z infrastrukturą komunalną (1ZP5, 2ZP5). 

2. Przeznaczenie podstawowe:  

1) dla terenu 1ZP1: 

a) zieleń urządzona, 

b) ciągi piesze, ścieżki rowerowe, 

c) terenowe urządzenia sportu i rekreacji; 

2) dla terenów od 1ZP2 do 3ZP2: 

a) zieleń urządzona, 

b) ciągi piesze, ścieżki rowerowe, 



c) terenowe urządzenia sportu i rekreacji; 

3) dla terenu 1ZP3: 

a) zieleń urządzona, 

b) ciągi piesze (w tym kładka piesza), ścieżki rowerowe, 

c) terenowe urządzenia sportu i rekreacji; 

4) dla terenów od 2ZP3 do 16ZP3: 

d) zieleń urządzona, 

e) ciągi piesze, ścieżki rowerowe; 

5) dla terenów od 1ZP4 do 4ZP4: 

a) zieleń urządzona o charakterze naturalnym, 

b) ciągi piesze, ścieżki rowerowe, 

c) terenowe urządzenia sportu i rekreacji, 

d) oczka wodne; 

6) dla terenów 1ZP5, 2ZP5: 

a) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

b) zieleń urządzona, 

c) ciągi piesze, ścieżki rowerowe. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

2) dla terenów od 1ZP2 do 3ZP2, 1ZP3 oraz od 1ZP4 do 4ZP4 stałe i tymczasowe urządzenia sanitarne; 

3) obiekty małej architektury. 

4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu: 

1) do czasu realizacji przeznaczenia podstawowego utrzymuje się dotychczasowy sposób 

zagospodarowania terenów; 

2) obowiązuje zakaz realizacji zabudowy z zastrzeżeniem ust. 7 i 8; 

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 80 % powierzchni danego 

terenu; 

4) zakazuje się budowy ogrodzeń z zastrzeżeniem ust. 5; 

5) zakazuje się składowania odpadów. 

5. Dla terenów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków 

obowiązują zasady opisane w § 15, dla terenów obejmujących stanowiska archeologiczne obowiązują 

zasady opisane w § 16. 

6. Dla terenów i obiektów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują zasady 

opisane w § 11 i 13. 

7. Dla terenów zieleni włączonych do ogólnodostępnych przestrzeni publicznych zgodnie z rysunkiem 

planu obowiązują zapisy § 6 ust. 5. 

8. Dla terenów zieleni włączonych do obszarów służących organizacji imprez masowych zgodnie                        

z rysunkiem planu obowiązują zapisy § 10 ust. 3. 

 

§ 54. 

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZI – tereny zieleni 

izolacyjnej (od 1ZI do 5ZI). 

2. Przeznaczenie podstawowe - zieleń urządzona o charakterze izolacyjnym. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

2) obiekty małej architektury; 

3) ciągi piesze i trasy rowerowe. 

4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu: 

1) utrzymuje się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów; 

2) obowiązuje zakaz realizacji zabudowy; 

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 90%; 

4) zakazuje się budowy ogrodzeń. 

 

§ 55. 

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZE – tereny zieleni                      

o funkcjach ekologicznych:  
1) powiązane z rzekami (od 1ZE1 do 16ZE1); 



2) łąki i błota doliny Wieprza (1ZE2); 

3) teren stanowiący uzupełnienie zwartego kompleksu leśnego (od 1ZE3 do 8ZE3). 

2. Przeznaczenie podstawowe – zieleń nieurządzona, zadrzewienia i zakrzewienia, łąki. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) rowy melioracyjne; 

2) obiekty i urządzenia gospodarki wodnej i wodno-ściekowej; 

3) dla terenów od 1ZE do 14ZE1 oraz od 1ZE2 rozlewiska i naturalne oczka wodne;  

4) dla terenów od 1ZE do 14ZE1 obiekty i urządzenia służące ochronie przeciwpowodziowej; 

5) dla terenów od 1ZE do 14ZE1 obiekty infrastruktury transportowej (mosty, kładki); 

6) terenowe urządzenia rekreacji; 

7) terenowe urządzenia dydaktyczne; 

8) drogi wewnętrzne; 

9) ścieżki piesze, trasy rowerowe i konne; 

10) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej; 

11) obiekty małej architektury. 

4. Dla terenów 4ZE1 i 8ZE1 obowiązują zapisy § 20, a dla terenu 8ZE1 obowiązują zapisy §  24. 

5. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu, obowiązują:  

1) zachowanie cieków i utrzymanie naturalnych stosunków wodnych; 

2) utrzymanie obudowy biologicznej cieków; 

3) zakaz naruszania skarpy brzegowej i skarp dolin rzecznych, zakaz nie dotyczy realizacji i utrzymania 

obiektów wymienionych w ust. 3 pkt 1, 2 i 4 oraz sytuacji związanej z realizacją inwestycji 

wymienionych w § 20 i 24, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) zakaz realizacji nowej zabudowy z wyjątkiem obiektów i urządzeń wskazanych w pkt 3; 

5) zakaz składowania odpadów i odprowadzania nieoczyszczonych ścieków; 

6) zakaz realizacji ogrodzeń. 

6. Dla terenów wpisanych do rejestru zabytków obowiązują zasady opisane w § 15, dla terenów 

obejmujących stanowiska archeologiczne obowiązują zasady opisane w § 16. 

7. Dla terenów i obiektów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują zasady 

opisane w § 11 i 12. 

 

§ 56. 

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL – tereny leśne:  

1) zwarte kompleksy (od 1ZL1 do 4ZL1); 

2) połączone z zielenią o funkcjach ekologicznych (od 1ZL2 do 15ZL2); 

3) grupy drzew (od 1ZL3 do 3ZL3). 

2. Przeznaczenie podstawowe: 

1) lasy; 

2) tereny przeznaczone do zalesienia. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) rowy melioracyjne; 

2) obiekty i urządzenia gospodarki wodnej i wodno-ściekowej; 

3) rozlewiska i naturalne oczka wodne; 

4) obiekty i urządzenia służące ochronie przeciwpowodziowej; 

5) terenowe urządzenia rekreacji; 

6) terenowe urządzenia dydaktyczne; 

7) ścieżki piesze, trasy rowerowe i konne; 

8) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej; 

9) obiekty małej architektury. 

4. Dla terenu 3ZL2 obowiązują zapisy § 20. 

5. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu, obowiązują: 

1) zasady gospodarki leśnej zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) zachowanie cieków i utrzymanie naturalnych stosunków wodnych; 

3) utrzymanie obudowy biologicznej cieków; 

4) zakaz naruszania skarpy brzegowej i skarp dolin rzecznych, zakaz nie dotyczy realizacji i utrzymania 

obiektów wymienionych w ust. 3 pkt 1, 2 i 4 oraz sytuacji związanej z realizacją inwestycji 

wymienionej w § 20; 

5) zakaz realizacji nowej zabudowy z wyjątkiem obiektów i urządzeń wskazanych w pkt 4; 



6) zakaz składowania odpadów i odprowadzania nieoczyszczonych ścieków; 

7) zakaz realizacji ogrodzeń. 

6. Dla terenów wpisanych do rejestru zabytków obowiązują zasady opisane w § 15, dla terenów 

obejmujących stanowiska archeologiczne obowiązują zasady opisane w § 16. 

7. Dla terenów i obiektów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują zasady 

opisane w § 11 i 12. 

 

 

Rozdział 9 

Tereny rolne 

 

§ 57. 

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem RM – tereny zabudowy 

zagrodowej (1RM). 

2. Przeznaczenie podstawowe: 

1) zabudowa zagrodowa; 

2) tereny rolne. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) usługi nieuciążliwe w ramach budynków mieszkalnych lub jako wyodrębniona zabudowa; 

2) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 

3) obiekty małej architektury; 

4) zieleń urządzona, ogrodowa, ogrody przydomowe; 

5) urządzenia i obiekty związane z produkcją rolną; 

6) obiekty gospodarcze, garaże. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem ust. 6: 

1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością realizacji remontów oraz rozbudowy, przebudowy 

i nadbudowy; 

2) obiekty przeznaczenia dopuszczalnego wymienione w ust. 3 pkt 1 i 6 nie mogą obejmować więcej 

niż 70 % powierzchni danego terenu, użytkowanie obiektów nie może stwarzać uciążliwości                      

w obrębie zabudowy mieszkaniowej; 

3) użytkowanie rolne wymienione w ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 5, nie może stwarzać uciążliwości                   

w obrębie zabudowy mieszkaniowej; 

4) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 45 %; 

5) intensywność zabudowy: od 0,05 do 1;  

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 45 %, z zastrzeżeniem               

pkt 9; 

7) dla terenów rolnych, w tym specjalnej produkcji rolnej, do powierzchni biologicznie czynnej wlicza 

się uprawy w tunelach foliowych i szklarniach; 

8) wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami § 9; 

9) minimalna powierzchnia wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 30 arów; 

10) szerokość frontu wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 20 m. 

5. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy z zastrzeżeniem ust. 6: 

1) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;  

2) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 12 m, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4; 

3) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej nie związanej z rolnictwem i garaży nie może 

przekraczać 5 m; 

4) ograniczenie pkt 2 nie dotyczy nie będących budynkami obiektów związanych z produkcją rolną; 

5) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji frontowej nowych budynków nie może być większa               

niż 30 m; 

6) kształty dachów dwu i wielospadowe o kącie nachylenia od 10° do 45°, przy czym główne połacie 

dachu muszą mieć jednakowy spadek, dla obiektów przeznaczonych do produkcji rolnej dopuszcza 

się inne kształty dachów jeśli jest to związane z zastosowaną technologią produkcji; 

7) pokrycie dachu: dachówka, blachodachówka, gont, dla obiektów przeznaczonych do produkcji rolnej 

dopuszcza się inne pokrycia dachów jeśli jest to związane z zastosowaną technologią produkcji; 

8) elewacje zewnętrzne – tynki w kolorach pastelowych, dla obiektów przeznaczonych do produkcji 

rolnej dopuszcza się inne rodzaje elewacji jeśli jest to związane z zastosowaną technologią 

produkcji; 



9) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, zakaz nie dotyczy 

obiektów składowych służących produkcji rolnej. 

6. Dla terenów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują zasady opisane w § 11. 

 

§ 58. 

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem R – tereny rolne: 

1) tereny rolne (od 1RZ do 2RZ) z możliwością zabudowy powiązanej z gospodarką rolną; 

2) tereny rolne wyłączone z zabudowy (od 1R do 10R); 

3) tereny dróg rolnych i leśnych (od 1RD do 3RD). 

2. Przeznaczenie podstawowe: 

1) grunty orne; 

2) trwałe użytki zielone; 

3) sady, ogrody; 

4) tereny specjalnej produkcji rolnej z wyjątkiem fermowej hodowli drobiu i zwierząt futerkowych; 

5) drogi rolne i leśne (dla terenów od 1RD do 3RD). 

3. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) zabudowa zagrodowa dla terenów RZ zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) urządzenia i obiekty związane z produkcją rolną; 

3) śródpolne kępy drzew; 

4) zadrzewienia, zalesienia, z wyłączeniem terenów R; 

5) zieleń nieurządzona, z wyłączeniem terenów R; 

6) dla terenów RZ i R drogi do pól, ścieżki piesze i rowerowe oraz szlaki turystyczne po istniejących 

drogach polnych; 

7) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 

4. Dla terenów 1R i 2R obowiązują zapisy § 20, a dla terenów 3R i 9R obowiązują zapisy § 24. 

5. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem               

ust. 7 i 8: 

1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością realizacji remontów; 

2) dla terenów RZ utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością rozbudowy, przebudowy                           

i nadbudowy;  

3) obiekty przeznaczenia podstawowego wymienione w ust. 2 pkt 4 nie mogą obejmować więcej   niż 

50 % przeznaczenia podstawowego dla terenów RZ oraz 30 % przeznaczenia podstawowego dla 

terenów R; 

4) obiekty przeznaczenia dopuszczalnego wymienione w ust. 3 pkt 1 i 2 nie mogą obejmować więcej 

niż 20 % przeznaczenia podstawowego dla terenów RZ; 

5) powierzchnia zabudowy zagrodowej nie może przekraczać: 

a) 15 % dla terenów RZ, 

b) dla terenów R zakazuje się zabudowy zagrodowej, 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 70 % dla terenów RZ; 

7) dla terenów rolnych, w tym specjalnej produkcji rolnej, do powierzchni biologicznie czynnej wlicza 

się uprawy w tunelach foliowych i szklarniach; 

8) wydzielanie nowych działek możliwe jest zgodnie z zasadami § 9; 

9) minimalna powierzchnia wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 30 arów dla terenów              

RZ i R; 

10) szerokość frontu wydzielanych działek nie może być mniejsza niż 20 m. 

6. Ustala się następujące zasady kształtowania formy zabudowy z zastrzeżeniem ust. 7 i 8: 

1) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 12 m, z zastrzeżeniem pkt 2, 3 i 4; 

2) maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej nie związanej z rolnictwem i garaży nie może 

przekraczać 5 m; 

3) ograniczenie pkt 2 nie dotyczy nie będących budynkami obiektów związanych z produkcją rolną; 

4) gabaryty zabudowy: szerokość elewacji frontowej nowych budynków nie większa niż 30 m; 

5) kształty dachów dwu i wielospadowe o kącie nachylenia od 10° do 45°, przy czym główne połacie 

dachu muszą mieć jednakowy spadek, dla obiektów przeznaczonych do produkcji rolnej dopuszcza 

się inne kształty dachów jeśli jest to związane z zastosowaną technologią produkcji; 

6) pokrycie dachu: dachówka, blachodachówka, gont, dla obiektów przeznaczonych do produkcji rolnej 

dopuszcza się inne pokrycia dachów jeśli jest to związane z zastosowaną technologią produkcji; 



7) elewacje zewnętrzne – tynki w kolorach pastelowych, dla obiektów przeznaczonych do produkcji 

rolnej dopuszcza się inne rodzaje elewacji jeśli jest to związane z zastosowaną technologią 

produkcji; 

8) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, zakaz nie dotyczy 

obiektów składowych służących produkcji rolnej. 

7. Dla terenów obejmujących stanowiska archeologiczne obowiązują zasady opisane w § 16. 

8. Dla terenów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują zasady opisane               

w § 11 i 12. 

 

 

Rozdział 10 

Tereny wód powierzchniowych 
 

§ 59. 

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem WS – tereny wód 

powierzchniowych: 
1) rzeka Wieprz (od 1WS1 do 3WS1); 

2) rzeka Świnka (1WS2, 2WS2). 

2. Przeznaczenie podstawowe: rzeki wraz z obudową biologiczną zapewniającą ciągłość ekologiczną 

przestrzeni i ochronę bioróżnorodności. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) urządzenia wodne, przeciwpowodziowe; 

2) sieci i obiekty infrastruktury technicznej; 

3) urządzenia rekreacyjne; 

4) obiekty infrastruktury transportowej (mosty, kładki). 

4. Dla terenów 1WS1 i 2WS2 obowiązują zapisy § 20, a dla terenu 2WS2 obowiązują zapisy § 24. 

5. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu, obowiązują:  

1) zachowanie cieków i utrzymanie naturalnych stosunków wodnych; 

2) utrzymanie obudowy biologicznej cieków; 

3) zakaz naruszania skarpy brzegowej i skarp dolin rzecznych, zakaz nie dotyczy realizacji i utrzymania 

obiektów wymienionych w ust. 3 oraz sytuacji związanej z realizacją inwestycji wymienionych             

w § 20 i 24, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) zakaz realizacji nowej zabudowy z wyjątkiem obiektów i urządzeń wskazanych w pkt 3; 

5) zakaz składowania odpadów i odprowadzania nieoczyszczonych ścieków; 

6) zakaz realizacji ogrodzeń. 

6. Dla terenów wpisanych do rejestru zabytków obowiązują zasady opisane w § 15. 

7. Dla terenów i obiektów objętych ochroną przyrody zgodnie z rysunkiem planu obowiązują zasady 

opisane w § 11 i § 12. 

 

 

Dział IV 

Ustalenia końcowe 

 

§ 60. 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc: 

1) uchwała Nr XLVI/376/97 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 10 grudnia 1997 roku w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna (Dz. Urz. Woj. 

Lub. Nr 3, poz.47 z dnia 16.02.1998 roku); 

2) uchwała Nr L/403/98 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 1 kwietnia 1998 roku w sprawie uchwalenia 

II etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna (Dz. Urz. Woj. Lub. 

Nr 10, poz.156 z dnia 10 czerwca1998 roku); 

3) uchwała Nr XXXIX/326/2001 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 25 kwietnia 2001 roku w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna etap - I 

(Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 35, poz.574 z dnia 8 czerwca 2001 roku); 

4) uchwała Nr XLII/339/2001 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 20 czerwca 2001 roku w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna etap - II 

(Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 81, poz.1210 z dnia 5 października 2001 roku); 



5) uchwała Nr XLIV/361/2001 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 26 września 2001 roku w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna etap - II 

(Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 94, poz.1434 z dnia 28 listopada 2001 roku); 

6) uchwała Nr LI/417/2002 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 17 kwietnia 2002 roku w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna (Dz. Urz. 

Woj. Lub. Nr 50, poz. 1224 z dnia 11 czerwca 2002 roku); 

7) uchwała Nr LIV/438/2002 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna (Dz. Urz. 

Woj. Lub. Nr 108, poz. 2468 z dnia 11 września 2002 roku); 

8) uchwała Nr X/64/2003 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna (Dz. Urz. Woj. Lub.  

Nr 143, poz. 3109 z dnia 1 października 2003 roku); 

9) uchwała Nr XLII/83/2003 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna, projekt 

rewitalizacji Osiedla Samsonowicza oraz terenów przyległych (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 195, poz.3754 

z dnia 10 grudnia 2003 roku); 

10) Uchwała Nr XXI/145/2004 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 2 lipca 2004 roku w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna (Dz. Urz. 

Woj. Lub. Nr 169 poz. 2391 z dnia 21 września 2004 roku); 

11) uchwała Nr XXII/154/2004 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 28 lipca 2004 roku w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna (Dz. Urz. 

Woj. Lub. Nr 169 poz. 2392 z dnia 21 września 2004 roku); 

12) uchwała Nr XLV/ 331/2006 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 13 września 2006 roku w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna (Dz. Urz. 

Woj. Lub. Nr 20 poz. 619 z dnia 7 lutego 2007 roku); 

13) Uchwała Nr IX/74/2007 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna (Dz. Urz. 

Woj. Lub. Nr 162 poz.2901 z dnia 2 listopada 2007 roku); 

14) uchwała Nr IX/75/2007 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta Łęczna (Dz. Urz. 

Woj. Lub. Nr 162 poz.2902 z dnia 2 listopada 2007 roku); 

15) uchwała Nr IX/76/2007 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna (Dz. Urz. Woj. Lub.  

Nr 162 poz.2903 z dnia 2 listopada 2007 roku); 

16) uchwała Nr IX/77/2007 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta Łęczna (Dz. Urz. 

Woj. Lub. Nr 162 poz.2904 z dnia 2 listopada 2007 roku); 

17) uchwała Nr IX/78/2007 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta Łęczna (Dz. Urz. 

Woj. Lub. Nr 162 poz.2905 z dnia 2 listopada 2007 roku); 

18) uchwała Nr IX/79/2007 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna (Dz. Urz. 

Woj. Lub. Nr 162 poz.2906 z dnia 2 listopada 2007 roku); 

19) uchwała Nr IX/80/2007 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna (Dz. Urz. 

Woj. Lub. Nr 162 poz. 2907 z dnia 2 listopada 2007 roku); 

20) uchwała Nr IX/81/2007 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna (Dz. Urz. 

Woj. Lub. Nr 162 poz. 2908 z dnia 2 listopada 2007 roku); 

21) uchwała Nr XXXI/280/2009 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna (Dz. Urz. 

Woj. Lub. Nr 131 poz. 2786 z dnia 23 listopada 2009 roku); 

22) uchwała Nr XIV/75/2011 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 26 października 2011 roku w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna (Dz. Urz. 

Woj. Lub. Nr 203 poz. 3176 z dnia 22 grudnia 2011 roku); 



23) uchwała Nr XIV/76/2011 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 26 października 2011 roku w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna (Dz. Urz. 

Woj. Lub. Nr 203 poz. 3177 z dnia 22 grudnia 2011 roku); 

24) uchwała Nr XXVI/169/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczna w zakresie 

lokalizacji ropociągu oraz jego strefy bezpieczeństwa (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 351 z dnia 29 

stycznia 2013 roku). 

 

§ 61. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęcznej. 

 

§ 62. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego. 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

  

Krystyna Borkowska 

 



Aneks Nr 1. 

 

 

 

Wykaz stanowisk archeologicznych 

 

 

 

 

 

Miejscowość 
Nr arkusza 

AZP 

Nr stan. 

Na 

obszarze 

Nr stan. 

W 

miejsc. 

Miejscowość 
Nr arkusza 

AZP 

Nr stan. 

Na 

obszarze 

Nr stan. 

W 

miejsc. 

Kolonia Podzamcze 76-84 55 1 Łęczna 76-85 64 59 

Kolonia Trębaczów 76-84 56 1 Łęczna 76-85 65 60 

Kolonia Trębaczów 76-84 57 2 Łęczna 76-85 66 61 

Kolonia Trębaczów 76-84 58 3 Łęczna 76-85 67 62 

Kolonia Trębaczów 76-84 59 4 Łęczna 76-85 68 63 

Kolonia Trębaczów 76-84 60 5 Łęczna 76-85 69 64 

Kolonia Trębaczów 76-84 61 6 Łęczna 77-84 1 1 

Kolonia Trębaczów 76-84 62 7 Łęczna 77-84 24 16 

Kolonia Trębaczów 76-84 63 8 Łęczna 77-84 25 17 

Kolonia Trębaczów 76-84 64 9 Łęczna 76-84 1 2 

Kolonia Trębaczów 76-84 65 10 Łęczna 76-84 21 19 

Kolonia Trębaczów 76-84 66 11 Łęczna 76-84 22 20 

Kolonia Trębaczów 76-84 67 12 Łęczna 76-84 23 21 

Kolonia Trębaczów 76-84 68 13 Łęczna 76-84 24 22 

Kolonia Trębaczów 76-84 69 14 Łęczna 76-84 25 23 

Kolonia Trębaczów 76-84 70 15 Łęczna 76-84 26 21 

Kolonia Trębaczów 76-84 71 16 Łęczna 76-84 121 25 

Kolonia Trębaczów 76-84 72 17 
Łęczna - ul. 11-ego 

listopada 
76-84 1  

Kolonia Trębaczów 76-84 73 18 Łęczna 77-85 21 65 

Kolonia Trębaczów 76-84 74 19 Łęczna 77-85 22 66 

Kolonia Trębaczów 76-84 75 20 Łęczna 76-85 26 25 

Kolonia Trębaczów 76-84 76 21 Łęczna 76-85 27 26 

Kolonia Trębaczów 76-84 77 22 Łęczna 76-85 28 27 

Kolonia Trębaczów 76-84 78 23 Łęczna 76-85 29 28 

Kolonia Trębaczów 76-84 79 24 Łęczna 76-85 30 29 

Kolonia Trębaczów 76-84 80 25 Łęczna 76-85 31 30 

Kolonia Trębaczów 76-84 90 26 Łęczna 76-85 32 31 

Kolonia Trębaczów 76-84 91 27 Łęczna 76-85 33 32 

Kolonia Trębaczów 76-84 92 28 Łęczna 76-85 34 33 

Kolonia Trębaczów 76-84 93 29 Łęczna 76-85 35 34 

Kolonia Trębaczów 76-84 94 30 Łęczna 76-85 36 35 

Kolonia Trębaczów 76-84 95 31 Łęczna 76-85 39 38 

Łęczna 76-85 47 46 Łęczna 76-85 40 39 

Łęczna 76-85 48 47 Łęczna 76-85 41 40 

Łęczna 76-85 49 48 Łęczna 76-85 42 41 

Łęczna 76-85 50 49 Łęczna 76-85 43 42 

Łęczna 76-85 51 50 Łęczna 76-85 37 36 

Łęczna 76-85 52 51 Łęczna 76-85 38 37 

Łęczna 76-85 57 52 Łęczna 76-85 44 43 

Łęczna 76-85 58 53 Łęczna 76-85 45 44 

Łęczna 76-85 59 54 Łęczna 76-85 46 45 

Łęczna 76-85 60 55     

Łęczna 76-85 61 56     

Łęczna 76-85 62 57     

Łęczna 76-85 63 58     



Aneks Nr 2. 

 

 

 

Wykaz zabytków wpisanych do rejestru zabytków 

 
Lp. Adres Gmina Powiat Zakres wpisu Numer rejestru 

1.  Łęczna Łęczna łęczyński - zespół urbanistyczny miasta Łęczna z trzema 

rynkami, siecią ulic, skalą zabudowy miejskiej, 

pozostałościami zamku, ogólną sylwetą miasta z 

dominantą kościoła i bożnicy 

A/637 

2.  Łęczna Łęczna łęczyński - obszar dawnego zespołu dworskiego Podzamcze A/637 

3.  Łęczna Łęczna łęczyński - dolina rzeki Wieprz na odcinku „Przełomu” od 

Ciechanek do Witaniowa wraz ze skarpami i zboczami 

okalającymi oraz fragmentem płaskowyżu wsi 

Trębaczów 

A/864 

4.  Łęczna  

ul. Bożnicza 17 

Łęczna łęczyński - dawna bożnica z wystrojem architektonicznym, 

otaczający budynek niezabudowany teren 

A/444 

5.  Łęczna  

ul. Jana Pawła II 

Łęczna łęczyński - część północna cmentarza parafialnego, w gran. muru 

cmentarnego 

A/944 

6.  Łęczna  

Pl. Kościuszki 28 

Łęczna łęczyński - budynek dawnego ratusza A/406 

7.  Łęczna  

ul. Świętoduska 2, 3 

Łęczna łęczyński - kościół paraf. pw. św. Marii Magdaleny z 

wyposażeniem w zabytki ruchome, dzwonnica, 

ogrodzenie, drzewostan w gran. cmentarza 

kościelnego, dawna plebania z klombem, pompą 

żeliwną, pozostałością ogrodzenia od strony placu 

kościelnego i drzewostanem przed budynkiem oraz 

działką, dawna mansjonaria, w granicach murów 

zewnętrznych 

A/94 

 

 

 



Aneks Nr 3. 

 

 

 

Wykaz pomników przyrody 

 

Nr Miejscowość Nazwa 
Data 

utworzenia 
Decyzja Położenie 

1 Łęczna strączyn żółty 

Cladrestis lutea 

11.06.1992 Rozporządzenie Nr 12 Wojewody Lubelskiego z 

dnia 11 czerwca 1992 r. w sprawie uznania za 

pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 1992 r. 

Nr 6, poz. 60) 

rośnie na terenie 

zabytkowego zespołu 

dworsko-parkowego 

„Podzamcze” w Łęcznej 

2 Łęczna dąb 

wielkoowocowy 

Quercus 

macrocarpa 

11.06.1992 Rozporządzenie Nr 12 Wojewody Lubelskiego z 

dnia 11 czerwca 1992 r. w sprawie uznania za 

pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 1992 r. 

Nr 6, poz. 60) 

rośnie na terenie 

zabytkowego zespołu 

dworsko-parkowego 

„Podzamcze” w Łęcznej 

3 Łęczna 2 sosny wejmutki 

Pinus strobus 

11.06.1992 Rozporządzenie Nr 12 Wojewody Lubelskiego z 

dnia 11 czerwca 1992 r. w sprawie uznania za 

pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 1992 r. 

Nr 6, poz. 60) 

rośnie na terenie 

zabytkowego zespołu 

dworsko-parkowego 

„Podzamcze” w Łęcznej 

4 Łęczna klon srebrzysty 

Acer saccharinum 

11.06.1992 Rozporządzenie Nr 12 Wojewody Lubelskiego z 

dnia 11 czerwca 1992 r. w sprawie uznania za 

pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 1992 r. 

Nr 6, poz. 60) 

rośnie na terenie 

zabytkowego zespołu 

dworsko-parkowego 

„Podzamcze” w Łęcznej 

5 Łęczna kasztanowiec 

biały Aesculus 

hippocastanum 

06.02.1995 Rozporządzenie Nr 2 Wojewody Lubelskiego z 

dnia 6 lutego 1995 r. w sprawie uznania za 

pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 1995 r., 

Nr 2, poz. 13) 

rośnie na posesji prywatnej 

(przy ul. Świętoduskiej) 

6 Łęczna 

(Kol. Łęczna) 

płat roślinności 

stepowej o 

powierzchni 0,10 

ha 

22.10.1987 Zarządzenie Nr 42 Wojewody Lubelskiego z dnia 

22 października 1987 r. w sprawie uznania za 

pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 1987 r. 

Nr 12, poz. 211, zm. Dz. Urz. Woj. Lubel. z 1990 

r. Nr 15, poz. 200) 

własność prywatna  

dz. nr 1178 

7 Łęczna 

(Kol. Łęczna) 

płat roślinności 

stepowej o 

powierzchni 0,05 

ha 

22.10.1987 Zarządzenie Nr 42 Wojewody Lubelskiego z dnia 

22 października 1987 r. w sprawie uznania za 

pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 1987 r. 

Nr 12, poz. 211, zm. Dz. Urz. Woj. Lubel. z 1990 

r. Nr 15, poz. 200) 

własność prywatna 

dz. nr 1183 

8 Łęczna 

(Kol. Łęczna) 

płat roślinności 

stepowej o 

powierzchni 0,04 

ha 

22.10.1987 Zarządzenie Nr 42 Wojewody Lubelskiego z dnia 

22 października 1987 r. w sprawie uznania za 

pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 1987 r. 

Nr 12, poz. 211, zm. Dz. Urz. Woj. Lubel. z 1990 

r. Nr 15, poz. 200) 

własność prywatna 

dz. nr 1182 

9 Łęczna 

(Kol. Łęczna) 

płat roślinności 

stepowej o 

powierzchni 0,04 

ha 

22.10.1987 Zarządzenie Nr 42 Wojewody Lubelskiego z dnia 

22 października 1987 r. w sprawie uznania za 

pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 1987 r. 

Nr 12, poz. 211, zm. Dz. Urz. Woj. Lubel. z 1990 

r. Nr 15, poz. 200) 

własność prywatna 

dz. nr 1184 

10 Łęczna 

(Kol. Łęczna) 

płat roślinności 

stepowej o 

powierzchni 0,04 

ha 

22.10.1987 Zarządzenie Nr 42 Wojewody Lubelskiego z dnia 

22 października 1987 r. w sprawie uznania za 

pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 1987 r. 

Nr 12, poz. 211, zm. Dz. Urz. Woj. Lubel. z 1990 

r. Nr 15, poz. 200) 

własność prywatna 

dz. nr 1192 

11 Łęczna 

(Kol. Łęczna) 

płat roślinności 

stepowej o 

powierzchni 0,05 

ha 

22.10.1987 Zarządzenie Nr 42 Wojewody Lubelskiego z dnia 

22 października 1987 r. w sprawie uznania za 

pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 1987 r. 

Nr 12, poz. 211, zm. Dz. Urz. Woj. Lubel. z 1990 

r. Nr 15, poz. 200) 

własność prywatna 

dz. nr 1185 

12 Łęczna 

(Kol. Łęczna) 

płat roślinności 

stepowej o 

powierzchni 0,04 

ha 

22.10.1987 Zarządzenie Nr 42 Wojewody Lubelskiego z dnia 

22 października 1987 r. w sprawie uznania za 

pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 1987 r. 

Nr 12, poz. 211, zm. Dz. Urz. Woj. Lubel. z 1990 

r. Nr 15, poz. 200) 

własność prywatna 

dz. nr 1187 

13 Łęczna 

(Kol. Łęczna) 

płat roślinności 

stepowej o 

powierzchni 0,05 

ha 

22.10.1987 Zarządzenie Nr 42 Wojewody Lubelskiego z dnia 

22 października 1987 r. w sprawie uznania za 

pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 1987 r. 

Nr 12, poz. 211, zm. Dz. Urz. Woj. Lubel. z 1990 

r. Nr 15, poz. 200) 

własność prywatna 

dz. nr 1189 

 


