ZARZĄDZENIE Nr 50J9/2019
Burmistrza M1astaI Gminy Serock
:zdnia 1S kwietnla 2019 r.

w sprawIe roąatrzen,[a uwag wniesionych do projektu miejscowego p,lanu zagospodarowania
przestrzenlhego gminy Serock - sekcja H" etap li

Na podstawie art, 3,0 ust. 1 ustawy z dnia S marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
,Dz. li. z 2019 r. poz. 500) oraz art, 17 pl«. 12 ustawy z dnia 21 marca 2003 r. o planowaniu
ł zagotSpodarowaniu przestrzennym (t], OZ.U. z 2018 r.. poz. 1945 ze zm.) zarządzam co
następuje:
§ 1.
1. Rozpatrzeć uwagi wll1ies~onedo wyło2onego do pubHcznegc wglądu w okr~sie od dnia
06luteg,a 2019 r. do dnia 01, marca .2019 r., projektu miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennes,o gminy Serock ~ sekcja H, etap B, sporząd!z.onego na
podstawie uchwały Nr 469/tV 12:010 Rady M iejskJiej w SerockJu z dnia 24 luteg,o 2010
FOku, zmienionej uchwałą nr 253!XXV1I1201:2 Rady Miejskiej w Serocku z dnia
26 września 2012 r. oraz uchwałą Nr 3QBfXXIXl20H Rady Miejskiej w SEnocku z dnia
30 stycznia 2017 r.
2. W'jkaz uwag i sposób ich ro~patrzenia określa załącznik do zarządzenia.

§ 2:.
Wykonanie zarządzenia powierzam
Pllanowan la ~rzestrze nn.ego i Ro,xwoju.

Kier,ownikowi

Referatu

Gospodarki

Gruntami,

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

--

?,
B URMJ STR
_"M I A S T A I G M

~

Artur BorkowSki
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Załącznik do

ROZPATRZENIE UWA(;; WNIESlOIIIYCH DO WYŁOtONfGO

PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU Z4,GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO'

GMINY S:fROCK- SEKCJA
POWIAT LEGlONOWSKi,
Nazwisko i rmię, nazwa
Treśóuwagi

organizacyjnej i adres
zgłaszającego uwagi

nieruchomośCi,

Ustalenia proJ:ekhl pranu, której

której oolyczy

dotyczy uwaga

3

4

H.D.

Uwagi

5

I

I

1.

WOJ. MAZO\MSCKlE

uwaga

2

1

H, ETAP S

OzIlaczenfe

jed'nos,tki
Lp.

zaaądzenia Nr 5Młl2Q19
z dnfa 15 kwietnia 2019 r.

6

Zachowanie przeznaczenia

Projekt planu ustara utrzymanIe

Uwaga CJtśclowo u~glQdl1lioni

przewidującego, ubzymanie ftmkcjr

obec:nyoh funkqi lll.JdYlIków,

powiel2Cłm, sprzedaty w nowo r&a~Z(Jwanyoh obferrtach usługowych, W

uiS:tala zabudowę IN fo:rmfe

pozostałym zakresIe oięLlwzg!ędniona

mlesZkanfowej - zabuoowa
cały obszar

jednorodzinna (nie bliŹliacza), z

budynków wolno stojących oraz

objęty planem

Llslugami j MndJOOl, a ocł1roną przed

warno stojących iblimfacz.ych

powstaniem centrów

(w zamośai od przeznaczenla

Wielk~ef2chnfoWy(jh.
,

Brak zg~

- przewiduje się wprowad!ef1ie Mmftu

na centra

ferellu).
Projekt planl.f nie ustala terenów

Uwaga Illeu.wzg!ędniona - projekt planu nie dopuszcza rokalizacjf objekWw

me, kfó.rel!lIzna1:e8Lę'za

prneznaczonyoh pod lokalizacje

handfowych o powlerzohni sprzedaey p0wy2ej 2000

wielfropoWierzcłrnrowe (powyżej 200

obiektów handlowym o

wielkopowJerzdlniowe-. Powlerzcł1nia sprzeda~ na po~omie 200 m2 nle

mk) dla ·cafęgo mp2p.

powierzChni Sprzedaży powymj

zaspokaja polJ'mb tereMw objętych miejscowym planelUl.

2000 mk.
I

Dop'UŚctt rozbudowę irnode:mfzację
zabude>wy istniejącej

l)

10%-15%.

Pt'ojekt p.lanu dopuszcza
romud'owę istniejących
budynków.

Uwagi niel.lwzględl:'liona - brak motliwośol stosowania tak szczególowycfl
ureg;u[Owań. Projekt planu daje moZliwość rozbudowę i modem~ę
zabudowy

islniejącej

na zasadach w;'nrkających z § 28 ust 1 i w przeplsadh odrębnyoh dot

.1P00~óll!l.oh terenów.
Ustalić zakm: sealanfa dzfalek o

flrQjekt planu nle wymacza

Uwaga ,l'It~nioJlla

-Jł.rojeld planu nie może ustalić zawu scalania i

pow· erzclllli 2000 mk.

obszarów wymagających

: poozielu nierudlomości, gdyż .zgodnie z art 15, pkt 8 USitawy l) planowaniu i

przepIDWad~enla scaJeń i

zagospodarowan1u lNZesbze:nnym jest ~obligowallY do ustalenia: SZC2ególowych

pod2:tałun"eruc!lOll'lości

zasad i warunk6w scalania i pocl~ialtll1ijerud1omośal.

natomiast ustala parametry
dzialek urzysltjwanyOOw wyniku
scalania. i pod:ilIalu
nie:ruchomości.
P~ojekt planu ustara wysokość
budynków garaZowych i

Uwag,a cqśeiowo uwzględll1lOlli - (w cz-ęścf dotycząoej budynków garatowycll
,Igospodan:zycl1) - projekt planu spełnia lfeść uwagi.

gospocJlarozyoh na maksimum
Zabudowa gawowa

i gospodarcza

do 6 m wysokości, a budynki
mieszkarne (wolno stojąoe) do 12 m
wysokości, Ma'k:syma1IlrY wskażnik

6,0 m\ natomiast dla budynków

Uwaga nteuwzględniona - (w częśd dotycząoej budynków mfesz);alnych oraz

mieszkalnych na maksimum

w.slk:dnika powierzchni zabl1dowy) - w zaletnoścl od prz~zn~lerda terenu,

10.0 i 12,0 rn (w za1e:lrioś<;i 00

projekt planu ustala I"Ó2neparamełry i wskaŹf11kf zabudowy i zagospOOarowania

p~atmnia

terenu.

teren:u).

Na terenacłll przeznacz.onyd1

zabudowy 0,3,

pod zabudowę mieszk:anlo'Ną

plan tJSlaJa WSkcWlik
powlerzdhni zabudowy aa
mablmum od 0.,2do 0,3.

2.

M.O.

Zachowanie p.rzeznac.zenia

calyobszar

Projekt planu ustala utJzymante

IJwaga częściowo uwzg1ędniona - plZ6wJd'uje sfę wprowadzenfe ~mitLl

przewidującego utrzymanie funkoji

objęty pranem

obecnych rull1kcji budynków,

powiel'ZClmi ~przedaty

ustala zabudowę w foma

po.mstaJym zatresie nieuwzględniolla.

mieszkaniowej - zabudowa
Jedho~nna

(nie bliiniacza.)

z

reali!Z:Owanyoh ,obiektru::h uiSltlgowych. W

oo:dynków wolno stojącyclI oraz

usługami i handlem, a ochroną przed
powstaniem

Vi nowo

oentrow

woJno stojących i bliźniaczych
(w zafeżności od pI1leznaczenia

wielkQpowierzchnioWyo'h.

terenu)..

8rak zgooy na. cenIra

Profe:kł pranu nie- u5ta1a terenów

Uwag,lllUelM'Zględnitma

prze2inaczonych pod~lokalizacje

ha.dłowych o powierzchni sprzedaey powpej 2000 me" :k!6re u2Ilaje Się za

O:biektów handlowych 'o

wrelkopoMl1!l'Uhniowe ..PowlerzOhnia sp.rzecfaiy

wJelkopowierzdlnfowl1! (po~ej
m'k) dla całego mpzp.

2(1)<

Jlo\lderzcllllf sp:rzedaty pOwvier

- projekt planu nre dopuszcza rOkaliizacji obiekl6w

na poilomfe 200 rn2 nie

zasDokaia po1rz~bterenów obj,ęl}l_chmiej~~~!!lm
_planem.

2000rnk.
Dopuścić rozbudowę ,i modemizacj,ę
Projekt planu dopuszcza

zabudowy istniejącej o 10%-15%,

roZbudowę is,lnrejących

Uwaga IUlieuvag1ędnlona - iltak możliwośoi stosow,8nia tak ~wyoh
uregulowań. Pro~kf planu daje moź!iwość roztulOONę i modernizację istnr.ejąoej
zabudowy na zasadach wynikającydl z §28 ust 1 iw przepnsach oorębnyd1 doL

bua-ynków.

posZC2egćrl'l~ terenów.
Ustalić zakaz scar:ania d211aleko

uwaga njeu1względn ion.~ - projekt plSJlU nie mm us~talićzakazu scalania i

powierWhni 2000 mk.

pod211alunierucł1omośd, g~

~godnie z art 15, pkt 8 I!lslawy o planowanru i

zagospodarowaniu pueslrzennrym Jest zoblfg.awany do us!a!enia szczegó!owydh
zasad .f warunków scalania i podziału nierucllorności,

Zabudowa garażowa igospodarcza

Proj~t planu usłala wysOkość

Uwaga częściDWQ IIIWZględnlOJlI- (w części dotyczącej budynków gara~owych

do 6 m wysrmośQi, a budynki

bud:Yfików gar:ażowycll i

j gospodarczych)

mies~lne

gospodarczych na makslmum

(wolno stojące) do 12 m

- projerct plarw spełnia treść uwagi.

wysokości Mat<symarny wskaźnik

'0.0 m nalomiast dla iludynków

UWaga nłeuwzgrędniona

zabudowy 0,3"

mieszkalnych na. maksimum

wskamika powJerz-d'lni zabudowy) - w zale:tności od pl1eznaC4lenia terenu,

10;0 i 12,0 m (w zalemoścl od

projekt planu ustala, rMne parametry j wskaźniki zabu.dowy i zagospodarowania

prz~~a

terenu.

terenu).

- (w części do.tycząooj budynków mieszkalnych ~

Na terenach przeznaczonych
pod zabudoWę mieszkaniową
pran ustala wskaźnik

powierzclllli zai:wdowy na
maksimum od 0,2 do 0,3.
3"

G"K

Zachowanie przeznaczenia

calyobszar

Projekt pfanll ustala utrzymanie

Uwaga CJęściowo uwzg!ędniona - ~a'uje

przewidującegO utrzymanie fiJ.nkoJi

objęty planem

obecnych funkcji bUdynków,

powte.rzdhni spr2edaiy

m1eslkanioweJ - zabudowa

usiała zailudowęw formie

pomstalym zakresie nreuwzględniooa.

jednomdzlnna (nre b1iżnracza) Z

budynków warno stojących oraz

us1'ugam:li handJem.

woJno stojacy:oh i il~miac~h

VII

się wprowadzenfe mmitu

nowo reailZOwallyOO()bie~

Ils!ugowych. W

(\fi zaleŻllości

od pl'26~naczelliaJ

teremlt
Brak zgody na cenłt:a

PfiO~kt planu nie ustala terenów

Uwaga niellwzglęcfniona

wlellllopowierzchniowe (powyiej 200

~ezllaczonycil

handlowych o po'l!lierzclllli ~JZedaży powyi:eJ 2000 m2, które umaje sfę za

mk) dla c.a/ego mpzp.

obiektóW handlowych o

wielkopowlet7!chniowe,

powfel'ZClll'li spu:edaey powyiej

zaspokaja polneb tererlów ob~lych mfejsoowym plan,em.

pod rokalizaoJe

- projerd pianI] nie dopuszcza IOKalizaqji ob.lekb5w

PowJer20fuda sprzedaży na poziomie 200 m2 nie

2000'mk.
Dopuścić m.zoudowę imodemiZację
zabudowy [siniejącej o 10%·15%.

Projekt planu dopuszcza
rozblld'.Owęis1niejących
bu~ków.

, Uwaga nieuw.zględniotlaJ - brali moź~woścl stasowania tak szczegOJowych
uregulowalilt. Projekt planu daje mo~liwośt: rozbudowę I modernizację :islniejąooj
zabudowy na zasadach wynikających z § 28 ust 1 j w przepisach: odrębnych dat
Iloszczooó(nvch łe:rellÓW.

Ustalić zak~ scalania dziatek o

Projekt planu nie wymacza

Uwaga nleuwzgilędn.iona - projekt planlł nfe może us!alić z-akazu scalania I

powiendhni 2000 mk.

obszarów wymaga]ącycll

pOOzialu nieruchomości, 90,Yż zgodrrie z art 15, pkt 8 ustawy o p!anowarliu i

pIliiprowadalnia scaJefi f
p.xIziaf1l nieruc~Qmośd

zagospodarowaniu pmslrzennym jest zobngowally do usta'lenra szczegOlowych
zasad i warunków scaJania ipodzlału nie:ruOhomoścL

natomiast ustala. parametry
działek IJI2.ys.kiwanych w wyi'liku
scalania i podziału
, nJeruchamOlŚol.
Zabudowa garażowa j gospodarcza

Projekt planu ustala wySOkość

Uwaga częściowo uwzglęlfn.iona - (w części dotyczącej budynków garażowych

do 6 m wysokośc~

budynków garaZowych I

t gospodarczych) - projekt planu spełnia treŚĆ uwagi.

ił

budynki

mieszkalne (worno stojące) do 12 m

go.s!)(ldarozyoh na rnakslmum

wyso~oścL Maksymalny wSk.a2nik

. 6,0 m, natomiast dla budynków

2abudo,wy 0,3.

Uwaga ftieUWZględnlona - (w części dotycząt::el bud~ków mieszkalnych oraiZ

mieszkalnych aa maksJm11.lt1

wskamika powjerzchni zabudowy) -

10,0 f, 12,0 m (w zar~n:ości od

projekt planu usta'a różne parametry I wsKamrki zabudowy ,Izag,ospod.arowania

ptZerzlIaczenla terenu).

'!.efE!I'IU.

Na tereJ1aOO przeznacmnryoh
pod zabudowę, mreszkaniow,ą
plan U&tala:ws.kdnik
powierzchni zabllldoW\i' na

'IV

zafe2iności od przeznaczenia 'terenu,

maksimum od 0.2 do 0,3,

4.

P.L

Zamienić wsk.aZilrk powlerzd'!nl

calyobszar

U-waga ~ił!UVQględnrollla

zabudowy na wskunik [nlensywności

obj~ planem

przestrzennym przed ;nianą_ dokonaną z mocy UiSławy z dnia 25 C2ierwca 201 ar.

- Uslawa o pfanowanil:l i Z:agospodarowanLu

zabudowy lub dodać do wskamika

o zmianie ustawy o planowaniu I zagospoda.rowall iu prz_ssłrztmnyrJl, ustawy o

powferzchni zatll.lda,wy wskaenik

PańslwaweI Inspekcji 5anirtamej

inlensywnośtj

zabytkami {Dz.U. 2010 r., Nr 130. pol. 871)

zabudowy.

0I"8Z ustawy

zabudowy jako morne parametrów

o ,o<;hronre zabylkOw i opiece
RlĆwi

Iled

o wskażnikach inte:llSywnGŚci

do o~reślenla zagospodarowania terenu,

Projekt planu ustala wskdntk

wskażnlł:i te zostały Siprecyzowane w rozpo.rządz-f!nfu w sprawie wymaganego

powierzchni zalludowy dla

zaKresu proje~tu miejscowego p!anu zagospodarowanla

poszasgbtnycil

terenów.

przestrzennego.

Sfosownie do pmlpisu § 4 pkt 6 rOZpOrządzenia. w sprawie wymaganego
za~resu mpzp,

w pianie miejscowym określa się obowiązkowo ustalenia

do.tyczące parametrów
zagospodarowanJa

j wskaźników

(ell!nu.

kWitowania zaou.dowy oraz

które winny zawierać w szczeg6lnośoJ: or«eślenie linii

zaoodowy, wielkości powlerzcł1nr zabudowy w stosu nku do d2iialki lub terenu,
w ł}nlI udzialu powierzclml biologicznie czynnej, a takte gabarytów i wysokości
projekłowanel.zabud_Q\lły oraz_geomelrii dacł1u.

t---

5.

Uwaga dotyczy par. 26 projekw pfanu

cały obszar

Uwaga częściowo uwzględniona

ełap A, par. 25 projektu planu etap 8,

objęty planem

Ustalenie zawarte

par. 24 projektu planu elap C:
- zastąpić zapjs .Dla dróg
wewn·ęl.rZnydh idojazd6w.,.· zeplsem
JOla nowo tworzonych dróg
W8Wllętanych idoJazdów., ..·'
- zastąpić zap[$ .S2!ero.k:ość nie
mniejsza nit 8,0 m" zapisem

.szerokość nie mniejsza (liż 10,0 m'
lub ,szerokość nie mniejsza niż 15,0
m"
•. zastąpOCizapis .zakończenie plaoem
do zawracania o minimaln~h

Pfojekt

pJallll

us1ala zapisy:

.Dra dróg wewn.ęlmlyd1

i

dOjazdów."ti
1) .szerokość nie mnIejsza njlż
8,0 m"'
3) .,zalroń~enje placem do
zawracania o minimalnych
wymiarach 1(I m na 10' m, o ire
nie są poląoZOJlez inną drogi(

w Ro~re

- doKollan:o wykre§lenla słowa dojazdów.

dol Zasad mod'emizacp, r~udowy

systemów illń"astruktu:ry teCł1niczrJej, br:ak ma2'li.wośCi ro~ellra

i budowy

zakresu

stosowania tych przepisów na. obi~ty j urządzenia powslale przed wejściem

zyde planu, które n[e są modemizowane.

w

,

,

wymiarach 10m na 10 m, o il'e nie są
pOłączone

z inną

l

I

drogą" ,zapisem

Jeśf1 działki z k'!ćrych wydzielana jest
nowa droga maj'a ,dostęp do dwóch
dróg

jllit

istn!ejących. to nowa droga

musi być połączona

.Z oblema.

(obydwoma) istniejącym] drogarn'.

6.

Wniosek o ograflicre.nie terenów

na. miafkadl, na

oznaczonych na f)'Sunku planu jako

Pro~kt planu ustala teren;, reŚf\e

których nie ma rasów, a sąsiadującymi bezpośrednio z terenami teśllymi, woeJ'u

ZL wyląCZl1ie do tererJÓw, które w

na aiektóryoh dzIałkach

llItworzenia zwanych korn,pleksÓ\llleśllych oraz w ramach IJZlIpelnienia gruntów

wykazie gmnł6w posiadają

sąsiadujących z lasaml.

leśllych. Tereny takie nfe mogą być racjonafl1je wykorzystywane na Inne cele.

OZfl<3czenieuzy!1w jako LsJ!asl

t---I

UWilga ,nlellrwzględnrona - plan us'talla przeznaczenie ren

7.

Wnfosek

(I

caf.lrowife zlikwfdowanie

mpzp terenów fOlnych,

w

calyabszat
objęty planem

Projekt pfianu wyznaczajeden
obszar o przezJflaczeniu

rolniczym.
8,

tdl1llona - studium uwarunkowali i kierunk6w

zagospodarowani'a przestaermego

gmfny Semck, wprowadlza tereny rolnicze.

Projekt planu mieJscowego musi byt zgodny z I!Isła~lliami studium, dlatego nie
ma mozliw~ŚlJjzmiany PrIeYlaczenra dla tyoh terenów.

Zmienić zapis w par. 3 pkJt10 pro~f!:11J ca1y Obsz.af

UWaga nleuwzględniOI!l~ - ustalenia wsk~nik6w i palrametrów

planll etap.A, B i C z ~udzia1e

zagospodarowania terenu d'otycząlyrko' iwyIą~nie terenu, dla którego zastały

powfmolmi

obI~ty ~!anem

biologicznie czynnej -

nalety przez to ro2l.!rmeć stosunek
terenu bi.olag[Cznie czynnego" o
którym mowa w przepisacb
O!:frębnycl1, do pow1erzcllni dzj~i
bud'owJaneji" na zapis .udziale
powfermnni biologicznie czynnej naJeży przez to rozumieć stosllmek
terenu bfologiltlnie czynnego, o
którym mowa w plZepisach
odrębnych, do calkoWftelNwJerzchni

h

'Uwaga niewag

Projekt planu wyjaśnia
znaczenie pojęcia: ud!zial
powierzilhl'li biologicznie czynnej

- naleiy pm:z to rozumieć
stosunek terenu biologicmie
czynnego" o którym mowa w
p:rzępi5ach odrębnych, do
powlel'ZCtlni d~alki buoowfanej:

lIstalone, Przytoczany parametr -l\uizial powfe:rzohlli biologicznie czynnej nfe
może objąć swoim zasięgiem terenu o innym przeznaczeniu lIawet jeśli dotyczy
tej samej działki.

n

dziaf.ki

9.

•

Uwagi dotyczy par. 50 proJeT<tuplanu

cały obszar

etap A. par. 35 projektu ptanu etap B,

otljęl) planem

Uwaga Jlie~rędniona

- zgodnie z ustawą o prooowanfu J zagospodarowaniu

Projekt planu ustara 'S1awki

p:rz:es~el1nym w planie miejscowym, oru-eśła się stawki procentowe na podstawie

par, 32 projel<ru planu etap C -

procentowe w wysokości 10% i

których uslala sf:ęopłatę, zapls iLlSlawy'ma chamlder obligatoryjny dla

m!tenić stawhę procentowa 10% i 1%

1% w zare~noścl oa tefenĆw.

gmJny. W zwją~

OfQ'artÓW

z powyższym stawka procelItoWi m:u,sjbyć: \!lięl'<sza od 0%.

naO%.
M.jA.P.

10.

zmienić UlPrs w par. 26 pkt 1 -

calyobszar

Projekt planu ustara w § 26 pkt ~

Uwaga częściowo' u~ględniona

zmienić na 5 m oraz wykreśł[ć pkt 3

,objęty planem

dra dróg wewnętrznyoh i

Usl:ałenfe szerokości dróg na 8,0 m jest walną regul'ooją. która pozwala na

odnoŚJ1iezakończeota dl"ngi placem

dojazdów szerokość nie

dotrzymanfe ,o~powiednicll parametrów dróg na terenach p.rzelIlSCZOOycł1do

do Ziłwratallia.

mnieJszą nil Mrn.awp.ld:3

zabudowy, 00 wp1ywa na be~p!eczenstwo (m.in. d'ojazd pOjamów ratunkowydh),

z-a1rończenie dró,g wewnęb:znydJ

a także daje motłlwośt budowy illfrnslruktury technicznej nie2będJJej do

placem do zawracanra o

obs:zaru.

- dokonano' wykreślenra słowa doJazd6w.

000

ugi

minjmalnycl1 wymiarach 10 m na
W m~o ~e nr.t!są, połączone z
I

AR

11.

tnną dro.Qą,

Zachowanie przeYlaczen1a

cały obszar

ProjektiPlanu ustala ulrzymanie

Uwaga częściowo u~lQdlillona

przewtdującego utrzymanie funkcji

obJęty pranern

obeCllych funkoji budynków.

pOlIIferzchni sprzedaży w nowo real'zowanych OOiel«ach I!lslugowycli. W

mieszkan10wej - zabudowa

ustala zabudowę w formie

po2ostałym zakresie nieuwzględniona

jednorodzinna (nie bliźniacza) z

btJdyl1'kówwarno stojącycll oraz

usługami i handte:m,

wo[no stojących i bliźlliaczych
{w zaJetności od przemaczenia

- pnewid'uje się wprowadzenie limitu

-

terenut
Brak :zgody na cen:łra

,

wielkopowlel2ohniowe

(rpQWY2ej2{)O

rok) dra ca1ego mpzp.

Projekt planu nie, ustala tereJJlów

Uwaga lIlieuwzgłędn' ona - projekt planu nle dopu~cza lokalizacti Obiektów

przeznaczonych pod lokaltzaqe

handlowyCh o po.wieudłmi spn:eda~y POJNYZej2000 m2, które uznaje się za

obiektów handlowych o

YWtelkopow:ielZronfowe. Powiarwhn!a sprzedały na ipoziomf.e 200 m2 lilie

powierzchni sprzedaży powyżej

zaspokaja potrzeb teren6w objętych mieJsoo~m pmeffi.

2000mk,

~

,

Dopuścić rozbudowę i mMemilację

Projekt planu dopuszcza

IJwag,iI nieuwzgłędlllio.II18 - brak moZUwości s!osowanla tak szczegól'owyOO

zabud~istni:eJa.-cęJ 010%-15%,

IiOzbudow·e is1rilejących

UregUlOwall. ProjeJIl plallu daie moZliwość rozbudowę i modernIzację [sInlejącej

zabudowy na zasadach wynikających z § 28 ust 1 i w prnpisaoh odJTęłmycłl dot.

budynków.

ólnvcn terenów.
Ustalić zakaz scalanła d~ałl'!ko

I

powierzchni 2000 mk.

proJerd planu nie wyznacza

Uwaga niel!lwzględlidol!1i - projekt planu nie mota usiane :zaka2Uscalania i

,obszarów wymagających

pod2ialu nieruchomości, gdy.z zg:odhfe z art 15, pkt 8 ustawy o planowaniu i

przeprowad~l1ia scaleń i

zagospodarowalliu

podziału niel'l.lcllomośd

zasad i warunków scalania i p~alu

przes!rmnllym jest zobligowany ,do ustaleora szcz:egóIowyclJ
nieruchomości.

natomiast uslala: parametry

cni:alek uzys~iwanyoh

IN

wyni~u

scalmia ipodztafu
nfe:ruooomości.
Zabudowa garaZowa igospodarcza

Projekt planu ustala wysokość

Uwaga cz.ęściowo uwzgr,dn.lona - (w części dotyc:ząoej budynków gal'aŻOwyoh

do 6 m wysokości, a IDl,ldynki

I:MJ:d)lnków gammwych

igospodarezyoh) - projekt planu spełnia, b"eśt uwagi.

Imieszkalne (wolno stoJące) do 12 m

gospodarczych na. maksimum!

wysokości. Maksymalny wskdnik

6.0 m. natomiast. dla bu~nk6w

UWaga nieltN1gf.ęclniona ~ (w częśd dotyczącej budynków mieszkalnych msz

z:ahud'owy 0,3.

mieszkalnycll na maksimum

wskaźnika po,wienchni zabudOWy) - w za!e:mości od. ~aczenia

1OiO i ~2,O rn (w zaJeililości od

pl"Ojekt planu lli5tala różne parametry j wskaźniki zabudowy i z:qospodamwania

przezn~enia

terenu.

i

terenu).

tere.nu,

Na ter:el1lachprzewacmnych
pod zabudowę miestkan[Ową
plan ustala wska2llik
powjerzcnni .z-abudowy na
maksimuM ,od 0,2 do 0,3.

12.

J.

R.

Zakazać rozbudowy dllźycll roka1i

catyobszar

Pro~td planu .nie ustala terenów

Uwaga uwzg'!ędniona - projekt planu nie oOfl!1szcza roka~zacjiobiektów

Jlandlowydll i

objęty planem

Pfmznaczonych pod rokalizacje

hand!owyoh o powier.zchnJ sprz-edaiy powyZej 2000 m2.

wielł'<opowi.el'Zclmiowych.

obiektóW handlowych

(I

pO'Nlerzchni .sprzedai.y po-wyH!j
2000 mk.
I 13.

J. S.

Zachowanie prze:znaczenfa

cal(y obszar

Projekt planu usiała ułr2~anie

Uwaga częściowo I:IWZględniona - przewidu~ się wprowadzenie Itmitu

przewidująceg:o utrzymanie funk.cp

objęty planem

oOOooyoo funkcji budynków,

powierzdlni sprzedai.y w nowo reaflmwanydl

lIstala zabudowę w łorm[e

pozostałvnl zakresie melJiWzo1edntana.

mieszkaniowei - zabudowa

I

dbfektacl1 uSługowydh. W

I

~dnorOOzinna {ni.e bli2rriacza) z

booYfi.k.ówwolno sb)jących

usługami i handlem.

wolno slojącydl ibJlinlaczych

Qt.3Z

(w za1~żności od prze-znaczenia

terenu}.
Brak zgody

M. oentm

wielkopowlerzohniowe (pow~j

200

mk) dra całego mpzp.

ProJekt planu nie ustala terenów

Uwaga nleu~~dRliolła - projeKt p'anu nie dopuszcza lokalizacji obiektów

pueznaczonych pod r.okarJzacje

bandlowycll

obiektów handlowych o

wielkopowrerzchlliowe, PowJerzchnia sprzedaży na poziomie 200 m2 nie

pcwlet:ZCł1niSpr1sda2:y po,wytej

zaspokaja po.trzeb terenów dbjęlych miejscowym planem.

Q

powierzchIli sprzedaty pawyie~ 2000 m2, które U2J1ajesię za

2000 mk.
DopUŚCi(; rozbudowę i modernizację

Uwaga niewagJQdniona

Projekt planu dopus~cza

zabudowy istniejąoej o m%·15%.

Ufl9g:urowan.Projekt planu da~ ,mOOfiwośćro2buclowę I modemizację Istniejącej

rozbudowę islniejących
,

- brak. moiJ[w{lścl stosowanla łak szcz:egćlowydh

zabud.owy na zasadaoh wynikających z § 28 !.1st. 1 i w przepisacłl odrębnyoh dat

oodynków.

poszczellólnrvch terenów.

Ustalić zakaz scalania dzfatek. o

Projekt planu l'lie wymacza

Uwaga młeuwzględl1l.01il8 - proJekt plami nte mate ustalić zakazu scalanra i

powierzcł1ni 2000 mk.

obszarów wymagających

pod:riału nfe~udhom.~gdyt ~godllre z art. 15. pkt ,8ustawy o planowaniu i

I

przeprowadzenia scaleń

j

podziału nieruchomo.śd
I
,

:zagospod1arowatlilllprmstrzennym jest zobligowany do IlIsla1eniaszczegółowych
zasad I warunków scalmia i podziału nieruchomości.

n:alomlasł Uistala parametry

d'riaIek uz.yskiwanych w wyl1i~!J
scalania. i pOOziaJu
niewomośd.

I

Prol,ekt planu uiStalawysokość

Uwaga c-zęś<:lowo lUrwzględniona - (w ~ci

do 6 m wysokości, a budynki

blIdynl<ów garaiowych i

igospodarczydłl) - projekt planu spełnia treść uwagi.

mieszkalne (wolno stojące} do 12 m

gospodarczych na makslm1Jm

wysokośc.i. Maksymalny wskamik

6,0 m, natomiast d!a budynków

Uwaga 1J1~'eumględlllioll1a - (w części do1yczącej budynkówmieszka[nycłl

zabudowy 0,3.

mieszkafnych na: maksfmum

!łI'Sk~flika powferzcłinL zabudowy) - w zare~ości od' przem3(28nla terenu,

10,0 i 12,0 m (w zale,zi1ości .od

p.ro]ekł praml ustala r6irie parametry iwska21liki zabudowy izag()5podanwanja

przeznat2!enia terenu).

terenu.

I

Na.terenadh prze-znaczonych
~

dotyczącej budynków gara2.owyoh r

Zabudowa. gara20wa i gospodarcza

pod zailł.Jdmvę miElS2ik.anlową

oraz

plan ustara wsk:aZn1k
powierzchni zabudowy na
maksimum od 0,2 do 0.3-

14.

A.W.

I

Zachowanie pllemaczellia

całyQbszar

Projekt planu ustala utrzymanie

U~a

przewidującego utrzymanie funkcj

Objęty planem

obecnydl funkcji budynków,

powlerml1ni sprzedazy w nowo rnalizowanych obiektach Usqllgowych. W

mfe$Zkantowej - zabudowa

ustala z.abudowę w formre

po~ostałym zakresie niellwzględniona.

jednmod~llna (nre Mżniacza) z

budynków wolRo stojących oraz

Willugami j handlem.

wojno stojących i bliŹlniaczyoh

CZlłśclowo :IiIwzględnjo:ni - przewiduje się wprowadzenie Umi1u

{w za1emosa od :pl'2eZllsczenla
I

Brak. zgody

lila

centra

wierkopowfmcłmiowe

{powyżej .2.00

mk} dra całego mpzp ..

terenu).
Projekt planu nie ustala terenów

Uwaga nieltW1g!lęd.llloma - projekt planu Slte dopu~cza rokaliz:acji obiektów

przem8czonydll pod lokalii2:B.cje

handlowych o powrel'ZChni sprzedały poVi')'tej 2000 m2, które u21l1aje się za

obfektów bandlo:wych

wielkopowferzChniowe ..Powierzchnia spl'Zedaiy na ~omfe

,Q

powJslZ-Chni$p!Zedaiy powyżej
I

zaspokaja potrzeb terenóW objętych miejscowym planem.

2000mk.

I

Dopuścić rotbuoowę i modernIzację

zaou.(iowy isln.iejącej o 10%-15%.

Uwaga n'ielWOględn:lo:n:a - brak możliwości stosowania tak szczeg:ólowych

Projekt planll dopuszcza
rozbudowę istn1ejących

budYIlk6w.

2(.m m2 nie

,

uregulowań. Projekt planu daje m0211iwość rozbudowę irnodemJzaew tslrt"ejącej
zabudowy na zasadach wynikąjącydl z § 28 ust 1 i w przepisad1 odrębll'Yoh dał.
poszcz:ooóJIIYch lerenów.

Ustarić zak~ scalania dzia1ek o

Projekt plallu nie, wyznacza

lJwa:ga nieawzg"dnlona.

!)QwierzchIli 2000 mk

obszarow~agających

p~alu

przeprowadzenIa scale:ó i

zagospodarowaniu pl"ZlMllrz.ennrymjest zobligowany do ustarenia' szczególowyclnl

pod2ialll nieruchomoŚci

zasad li warunków star8llJa i pomJalu nieruchomości.

- projekt planu ofe mo~.e uslalfć zakazu scalania f

nieruchomości, gdyz:2"g'odniez ert 15, pkt 8 ustawy o planowaniu i

natomiast ustara parametry

.uralek uzys.kiwanych w W}'IlikU
scaranfa i podzialI.!
niel1.ldhomoścL

~

Zabudowa garażowa i gospodarcza

Projektplall1J usta1a wysokoŚĆ

Uwaga ~ęśorowo uwzględnio:na - (w częścf dotyczącej budynków ga~h

co 6 m wysokOŚci, a budiyniki

budynków garaiIDwycłl i

i gospodarczych) - projektpranu spe!nia treŚĆ uwagi.

rnfeszkarfll;! (wolno stojące) do 12 m

aOSDOt:iarczvenna maksimum

"

wysol<.ośd. Maksymalny wskaźnik

e,o m, natorn1ast dla budynków

Uwaga nieuwzglęcin1o:na - (VI' części dotyczącej budynków mieszkalnym oraz

~abud'owy O 3.

mieszka!nydlna.

wskaźnika powierzohni zaburiowy) -

maksimum

Vi :zaleiliości

od przeznac~lIia

terenu,

10,0 i 12,Q m (w :za!emości od

projetIJt p!anu ustala róble parametry iwska:źnir<izaoodowy i zagospodarowal'lra

przeznaczenia terenu).

terenu.

Na terenach przeznaczanych
pod zabudowę mieszkaniową
p!alil ustala wskaźnik
powJerz-Ch.n1zabudowy na
maksimum od 0,2 do 0,3.

,

15.

D. W.

Zachowanie przemaczania

cały obszar

Pro;iekt planLl ustala utrzymanie

Uwaga częściowo lIrwzględmlona - pfU!widuje sfę wprowadzenie IImrtu

prZewid'ujące~

obJęly pranem

oboooych funkcji budYl1kóvł,

powIerzchni sprzedaży w nowo reallzcOWanychoblekta.oo usługowych. W

miesZkardowej - zabudowa

ustala zabudowę w fo:rmie

poZioslalym zakresie Iliel.l\e:gtędn tona.

jednorodzTnna ~nie b~miacz.a) z

,budynr<ćWworno stojących

usługami i handlem.

wolno sto]ącydl i blizniaczych

utrzymanie funkcji

0l"8Z

(w zależności od przemaczenia
łefenu).
I

Brak zgody na cenIra
vnslk:QPQwlerzolmiowe (flOwyteJ 200
mk) dla całego m~

,

Projekt planu nie ustala teren.ćw

Uwaga nie:uwzgfędnio.n!8 - projekt planu nfe dapuSZi:Za lokalizacji obiektów

prze2J1aozonych pod Iok:ałizacfe

handlowyCh o powierzohni sprzed'aty pOW'J1ej2000 m2, Rtóre uZJlaje się za

obiel«ów handlowych o

wJelkopowtelZCłtn1owe~ PmvierZchn:ia sprzed~y na po2'iom1e 200 m~ nie

powierzchni sprzedaiy pOW)'iej

zaspokaja potrzeb terenów objętycll miej$oowym pranem,

2000m'k.
DopLlśoić rozbudowę ł I'I'IOd'erniZaoję
zabudowy istniejącej o 10%-15%.

Projekt p!anu dopuszcza
rozibud'owę Jslniejąoycl1
budynk6w.

I

uregulowań. Projekt plallu daJe moJiwość l'O~blUiowę i modemizacJę isllliejąoej
zabudowy na zasadach wynikających z § 28 ust 1 I w przepisach odfę:blllyah ciot
pos:zczeg6rnych terenów.

Ustar1ć zakaz scal'anla d~aJek. o

Projekt planu nte wymacza

Uwaga "leumg'lędniona

powierzcłlnf 2000 mIt

obszarow wyniagaJ:ących

podzIalu nr:eruohomośc:i, gdyż zgodnie z ert, 15 pld 8 ustawy o planowaniu i

przeprowadzenia: scar.en i

zagospodarowaniu

jX}cizfału nieruchomośoi

.zasad I wanmków scarania i pod!lalu nieruchomości.

natomiast ustala pa~ametry

l/l

Uwaga nieuWJg1lędniona - brak motl'l:wości Mosowania tak szcmg6lowyo!l

- projekt planu nre może ustalić zakazu scalanra i

przeslrzennym jest wollgowalllY do Llslafe:nia: sza:ególowycll

I

dzialek IIzysrgwanych w wynikl.ll

-,

scalania i podzialIJ
lI1eruchomoŚci.
Zabudowa 'garażowa j gospodarcza

Projekt planu IUstara wysokość

Uwaga cZQAcl.owo u~ględniona-

do 6 m wysokości, a bud:yn~

bLJdyflkÓ\!Jgararowych i

igospodarczych} - projekt p~nlJ spefnia treŚĆuwagi.

mfeszRa1l1e(wołno stojące) do 12 m

gospooarczych na ma!(simum

wysokości. Maksymalny wskaźnik

6,0 m, nato.m!asł dla budynków

IIIwaga nieuvaglQdniona

zabudowy 0.3.

mfesi2lkalnych na maksImum

wskaZllika powierzcimi zabudowy) - w zależności od prz.eznaczenia

10,0 i 12.0 m (w zare2noścl od

projekt planu ustala

pueznaozenia terenu),

lanum.

{w części do.tyczącej budynków garaitowych

- {w C2ęści dotyczącej budynków mfeezkalnych oraz

ro'we parametJy i wskaźniki

tereIlu,

.zabudowy i zagospodarowania

Na tetenach przezmu::zolllyoh
pod' zabudowę mieszkaniową
I

plan u:s~a WSKaznfk
powiel'ZChlli ,zabudowy na
maksimum od 0.2 do 0,3.

16.

J. W.

Zacl1.owanle przeznaczenia

caly obszar

Projekt planu ustata utrzymanie,

Uwag'a częściowo umg:lędniona

przewidującego ulr:zymanie funkcji

objęty pfallem

obecnych funkcp budynków,

powlerzahni sprzedaiy w nowo realizowanyt:h oblektacłl uslugowy<:h. W

uslala zabudowę w formie

pozostałym zakresie nleuwzględntona

mieszkaniowe] - zabudowa
jednorodzinna (n18 bli~niacza)

z

- przewiduje się wprowadzenie l[miru

budyllków wolno stojących oraz

usługami i handlem.

woJno stojącycll ] b1it-nrac:zyoh
(w zateiności od pl'Z92rlaczenia

terenu),
Brak zgody na ,centra

Projekt planu nie tls,tala terenów

Uw.-ra nrellYaględniona - proJ~Jdplanu nie OOplISzcza lokali!Z:acpohre!<Jtt'lw

wielkopowi:erz-d1nlowe (powyżej 200

przeZflaczooycn pod rdkalizaoje

handlowych o powterzclilni sprzedałY powyZej 2000 m2, które uznaje się za

mk) dla całego mpzp.,

ooleklów handlowyoń o

wielkopowimchniow8,

powierzchni sprzedaey powy2eJ

zaspokaJa polJzeb terenów objętych miejsoowym planem.

Dopuścić rozbudowę i moderni~ę
zabudowy islJ1lejącej.o 10%~15%.

I

PowJet'1CIlnia sprzed:tly na po~omie 200 m2 nie

2000mk.
PliOjekt planu dopuszcza

Uwaga nietlwzg:lędnjon~a - brak moilliwośd stosowania 1ak szczególowyol1

rozbudowę istniejącyCh

uregulowań, Projekt planu daJe ,llloiUWliŚć m~lIdowę i modernizację islrlieją~

budynków.

zabudowy na zasadach wvnJkaiacvch z § 28 usŁ 1 i w pt'Zf!pisaoh odrębnvoh dot

·

I

DOszczeCl~nych terenów.

Ustalić zakaz scalania działek o

Proj~kt planu n[e wyznacza

Uwaga nieuwzględnI'<ma - projekt planu nIe mo~ uslalfć zakazu scaJWlia i

powlerrohni 2000 rnk.

obszarów wymagających

podzialu nierucł1omości gcly.z zfJodnre z arf, 15, pkl8 ustawy o planowaniu i

przeprowadzenia scaleń I

zago~podarowa"iu

pOd2ialu l1ieruchomości

zasad I W8l1Unkówscalania i podzrillu Ilienrchomości.

pr!estrzennym jest zobligowany do usfarenia SZClegó/owych

natomiast ustala parame11J
dZiałek lJ!2YS1o"wanycllw WYl'li~U
scalania I podzfalu
nieruchomości.
Zabudowa garalowa i gosPOOM:lza

Projekt pranu ustala wysokość

U~a

do 6 m wysok:ośol, a Imdyl'lki

budYlIków gwarowych i

I gospodarczych} - projekt planu spełnia lreść uwag'.

mies~]ne

(wolno stojące) do 12 m

go~ociafCZydl na maksimum

wys~ości.

Maksymalny wskażnik

6,,0 m, natomiast dla .budynków

Uwaga nieuvaględnlo:na

mies2ikatlilych na mak.s'imum

wsltamika pOWielzchni' zabudowy) - w .zate1ności od przeZJl~aczel1iaterenu.

10.0 i 12.0 m (w zaretoości od

projekt planu usiała róZne parametry i wskaźniki zabudowy i z-agospoClarowania

przeznaczenia terenu).

terenu.

zabudowy 0,3.

GZęś(dowo uwzględ.ll'iona - {w części dotyczącej budynków gasaźowych

- (w części dotyczącej oodynków mi.eszkałnydl ora'z

Na terenach przeznaczonlyd1
.POCI zabudowę mies~niową
p'an uf>tala wskainik
I

powierzdllll zabudowy na
maksimum od 0,2 do o,a

17.

P. w.

Zachowanie przeznaczenia

całyobszat

Projekt planu ustala utrzymanle

Uwaga cąścfowo umględniona

przewidującego ulttymanie funkcji

objęty planem

obecnych fun'koji budynków,

pmvierzcllni sp~daZy w nowo realizo\vanych obiektach usługowych. W

ucStalazabudowę w fo:rmfe

pozostafym zakresie nieuW2;ględniona.

mieszkaniowej - zabudowa
~dl1orodzinna (nfe bHMiacza.)

- przewidu~ się wprowadzenie limitu

IludYflków wolno stojącycb ora'z

l

ush1gamJi handlem.

WolllO stających i łlli~iaczyCh
(w za1etności oel prze:znacz-f!nia
terenu),

Brak ~ooy na ·cenlra
Vlii'elkollowierzclmfow8

l!JUW'f(ei

200

Ptrojekt pfallu nle ustala terenów

Uwaga nteuwzgtędniona

przeznaczonych pod łokal~zacIe

handloWYCh o powIerzchni

- proj,ekt: plamI nie dopuszcza Idkalizaaji obiektóW
"".

c

powyżej 2,000 m2 kt61'9 uznaje Się za

mk) dla całego mpzp.

wielkOfJ(l1l'ili:erzChnlowe.Pmvlerzdł'tnia sprmd,aty na poziomie 2.00 m2 nie

obr.ektów handlowyoh o

,

powiel2Ctlfli

sprzedaiy powy2eJ

zaspokaja polneb teren6w objętych mrejsoowym plarJem.

2000mk.
I

D<lpuśtić rozblJdowę ~mademlzat1ę
.zablJdowy ~slniejącej o 10%-15%.

I

I

l)

powiem:hlli 2000 mk.

I

- brak mo,zl~wości S'108OWa1lia tak szczegókJwych

uregulowań. Projekt planu daje mo2Uwość rozbudowę i modernizację istn[ejącej

ID.mudowę lsllliejącyoh
I

IJslaJf'Ćz-ak;n: scalania d~ałek

Uwaga niellimględniQna

Projekt p1anu dopuszcza

zabudo,wy na zasadach wynlkających z § 28 ust 1

budynków'.

'w przepisach

odrębnych dot.

oos·zczea6Inv,ch terenów.

P~ojekl:planu nie wymacza

Uwaga .nieuwzględniona

- proje!dpram.l nie moźs· uslaITćzaka2lU scalania i

obszarów wymęgająoyo'h

podziału nieru:d1omości, gdy~,zgodnle z:art. 151 pkt,8 IJsta,wyo planowaniu i

pnep:rowadzenia scaleń i

za_gospodarowaniu przesb2ennym jest ,z-oblfgowalilydo ustalenia, sZ-CZBg6łowycll

pod:rialu nieruchomości

zasad j warun'ków scalania i podZia1u nieruchomości.

natomiast lJ5:tala parametry
dzialek urzyskiwanych

I

W

'ńIYniku

stalania i po:iziału
nieruoholOOSci.
Zabudowa 'g:a~a.rowaI gospodarcza

Projekt planu lIstala wysokość

Uwaga =ęściowo

do 6 m wysOkości, a budynki

budynków gara~

i g:ospodarczycll) - proJekt planu spełnia lreść uwagi.

mi:eszkarrte (worno sloj:ące) do 12 m

gospodarczych na maksimum

wysokośCi. Maksymaln,y wskaZnik

6,0 m, natomiast dra oodYf1'k.ów

Uwaga nieumględniolil'i!

zabudowy 0,3.

mleS2kalny:ch na maksimum

wskatnika powi:e~hni

10,0 i 12,0 mi(w zalemości od

projeM planu uMaja. fÓfue parametry j wska'wil<i zabudowy i zagospodarowania

przeznaczenia terenu).

terenu.

I

I

uwzględniona ~ (w części dal.ycząoej budynków garmowych

- (w części dotyczącej !:lu~[ljów mLes2kalnych oraz
zabudowy) -

w za!einości

od przemaczanla ter:enu,

N,a terenach pl'Zemaczonych
pod zabudowę mieszkaniową
plan ustala wskaźnik
,

I)Owiet'lClmi zabU~owy na
maksimum od 0,2 do 0,3.

18.

M.Z.

Zal:lhOW<tllie·p~a(lz:enia

omy ·obszar

Projekt plan.u ustara utrzymanie

Uwaai 'GJęściowo umględlliom.

prz-ewldująceg.o ulrzymanie funkcji

objęty planem

obecnych funkcji budynków,

powJmohni sprnediUy w nowo realizowanych obiektach usługowych. W

uS'lafa zabudowę w formie·

po~.talym

mieszkaniowej - zabudowa

I

~

- pJZewiduJesię wprowadzenie limihl

zakJ:esie nieuwzc{llędnioo:a.

jednorodmna

~niebliŹfliaoza) z

budynków wolno stojących oraz

usłUgamf i handJem.

W\lrOOsłojącycll i bUŹIliaczydh
(w zaJetności od p.rze2inacz~nia
terenu).

Brak zgody na ,oelllra

Projekt planu Ilie ustala terenów

Uwaga flieuwzględfllolla

wrelkopowlerzcl1:n!owe, (powyie; :200

przeznar:moych pod lokalizacje

handlowych o po'llrierncłtni 8prledaZy powyżej 2000 m2. k!6re uznaje się za

mk) dla całego mpzp.

olllelQów ilaoolowych 'o

wielkopowferzctmlowe.

pow,iermnni sprzedaży powyżej

laSipokaja potrzeb terenów obJętydI miejscowym pranem.

- projekt planu nie dopuszcza rOl!:alizacji obiektów
Po'llrierzchnJa sprzedaży na po2iomie 200

1l1!2

nie

2000mk.
Dopuścić rozbudowę i ,modernizację

I

Uwa~a nieuyggltdniona

ProJel<t planu dOpus2lcza

zabudOwy ismiejąoej 010%-15%.

- brak moilivrośel stosowania tak szczegółowych

uregulowań_ Projekt planu dtJJemoZllwoŚJĆ rozłludowę i modemizację istniejącej

ro2ibudowę istniejących

zabudowy na zasadach Wj'ni1cających z § 28 ust 1 iw p~episach odrębnych dol

budynków,

IilOSZC2eQólnydl terenów.

I

UstaUć zakaz scalania działek o

Projeld p!anu nre wyzn:acza

powiel'zcłml 2000 mk.

obszarów wymagających

pod2ilał11lnieruchomości, gdyi: zgodnie z sri 15, pkt 8 ustawy o planowaniu i

przeprowadzenia scale'ń i

laQospoclarowaniu przesrnnnym JestzoMgowany do ustalenia szczegółowych

potkiafu nie~!Jchomości

zasad i warunków scalania j pOOzialu nie:ruohomoad

I

U~a

nieuwąlędniona

~ ,llfOjellit r,Jlanunie moze Ilslalfć zaka2!U scafania i

natomrast ustala parametry
cmalek uzyS.kiwalydh w wyniku
scalan]a i podzIału
nfe:ruchomości.
ZabudoWa garażowa

I

j gospodarcza

Proje~tpranu ustala wysokość

Uwaga częściowo UMględniona. - (w C2ęści dotyczącej bIIdy,nków garażowych

do 6 m wyso1oości, a budynki

budynków garaZowych li

i gospodarczych) - projekt

planu spełnia treść IIwagi.

mieszkalne (wolno stojące) do 1.2m

gospodarczych na maksimum

wysd.kloścl. Maksymalny wSkatoik

6,0 m, MromTast dla bu~ków

Uwag,a nieuwzględniona

- ('Ił częooj dotyu~

zabudowy 0,3,.

mleszkarnlych na maksimum

wskaOOika powL'erzchnl zabudowy) - w zale2nośc:i od przemaczenia terenu,

10;0 i 12,:0 m (w za eŹl10ści od

projekt plan~ ushlla różne parametry iwskaźniki zabudowy i zcagospMarowooia

prz~2nac2enfa terenu).

terenu.

Na.terenach pl'Zlmlat2onyoh
pod zabudowę mieszkaT1!iow·ą

budynków m,ieszkarnych oraz

plan usłala wskaźnrk

powJerzmni zablldowy na
makslmum od 0.2 do 0,3.
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