ZAJRZĄDZI6NIE Nr 51/8'2019
BUlimbłrza Miasta i Gmi ny Serock
z dnia 1S kwietnia 2019 r.
w spraWie rozpatrzenjia. uw.ag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przest~8nnego gmlnry· Seroek - sekcja Ht etap' C

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 'r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 5'06) oraz art. 17 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pl.anowan!i.u
i zag:ospcdarowaniu przestrzennym (t.J. D.z.U.. z 2016 r. poz. 1945 ze zm.) zarządzam co
następuje:

§ 1.
1. Rozpatrzeć uwagl wniesione do wyłoz:oneg,o do publicznego wgl.ąd.u w okresie od dn~a
06 luteg o 2019 r. do dn ia O1 marca .2019 r. , projektu miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego ,gminy Serook ~ sekcja H, etap C, sporządzonego na
podstawie uchwały Nr 459lil V12:01O Rady Miejsldej w Serocku z dn la 24 luteg:o 2010'
rolru, zmienionej uchwałą nr 2531XXVII1201,2 Rady Miejskiej w Serocku z dnia
26 września 2012 r. orae uchwałą Nr 306JXXIXl20 17 Rady Miejskiej w Serocku z dnia.
30 stycznia 2017 r.
2. Wykaz uwag i sposób ioh rozpatrzenia okreś~az8,ł,ą(2l'lik do zarządiZ:enffia.

§ 2.
Wykonanie .zarządzenia
powierzam
'PIanowan~a Przestrzennego i Rozwoju.

K!erowni.lmwi

Referatu

Gospodarki

Gl'1untaml,

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Artur Borkowski

Załącznik dó zarzą(tzenia NI511B12019
Z

ROZPA TRZENJE UWAG 'NNIES/ON'fCH DO WYŁOZONEGOPROJEKTU

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

dnia 15 kwieJnfa 2G1g, t.

PRZESTRZENNEGO

GMINY SEROCK - SEKCJA H, ETAP C
POWIA T L EGl ONO WSKl, WOJ. MAZOWIECKIE'

Lp.

NazwiSko J imrę, nazwa

Oznaczenie

jedhoslk'

nieruchomości,

tJ.słalen[a projeklu planu, której

organizacyjneJ i adres

JmlJreJ dotyczy

dotyczy uwaga

zglaszaJącego uwagi

IUwa.gB

1
1.

2

4

3

Uwagi

6

5

Cech RmmiDSł

Utrzymanie obecnego spoooóu

2, 3, (lbręb

UWłg1a UMględlJio.na - zabudowa mieszkaniowa jednorod2ll'lna. lOsłanie

Skórzanych

zagospodarowania obowią2iujące,go

Łacha

dopuszczona poprz:ez wprowadzeni:e dla terenu MneJZR prz:eznaczenr:a

dra terenu

owaczonego w

uzupełniającego

mieJsrowym plooie s~bolem UTIZR,
w tym przede wszyslkim dla działek 2

Projekt planu ustala

ra

zabudowa usllJg turystyld iJlub

dopuszczenie dla powyższego terenu

tereny :zabudo'iVY rekreacji

Uwaga ~ciowo,

zabudowy jednorocmnnej w fOm!!e

[nC!ywldo.ałnej, budynki do :2

zabudoWie bliźnraczej. Dop,uszczenfe zabudowy mfeszkaniowei wymusza

budynków wolno stojących

troJlClygnaoJi nadziemnych,

wyt<ruczenia :zatludowy usłUQ turyslycznych, które nie powinny być reałiroWane w

llIfr2niaczydh lub mralych domów

wysoko&': zabudowy do 12,0 m,

obrębie jednęgo terenu funkcjollall'lego.,

,mies2k.alnycll, w zabudowie

mInimalny ud~ał powierzchni

rekreacyjnej w formie budynków

biorogicmie czynnej - 60%,

j

jednorodzinnych worno stojących
obIeIdów IDellSlonatowycłl,

oraz

przeznaczenie

terenu ~
tiWJ,glpi:oaa - nie przewJduje się realizacji budy,nk6w

w

minimarną poWierzchnię ózialki
budowlanej - 1000 m2

I

WysoRość budytLków do 16 m,

Uwaga nleuwxgJędniona

- proponowana wysokość budynków niezgodna z-e

swdlum IJrwanmkowańi kierunków zagospodarowaflfa przestrzennego gminy

Serock.. Projekt planu rnre[scoweQo musi

b\lĆ

ztlodnv z us.taleniami sludium.

dlatego nie ma mo.tl]wośd zm1anv wysd.koŚ(1izabudowY.
lIJwąga JilieuwzględnioJili - projekt planu wprowadza zabudowę mies~aniową

minimalną powlerzchnrą .zablloowy

ekstensYWllą j lem.iskową_l) mm. pow. biorogic21nieczynne! -70%

lliologiOZTlie czynną 30 ,%,
I

Uwa:g~alJlłeltwzględniona

minimal'l1'ą powierzchnią nowo

- proJekt planu wprowadza zaoo.dowę mieszkaniową

ekSctensywną i lelniskową'o min. pow. dziall{i hudowlanej -1200 m,2dla MNe i

tworzonej dZiałki ustaloną !la 800 mtl:.

800 m2 dla ZR
.2,

HI. D.

,

Zao'howanie przeznaczenia

calyooszar

przewJdująpego unymanie fun~cji

objęty pranem

I Projekt planu ustaJa utrzymanie

Uwaga c-zęłIcl.o.wo uva9!ędniona-

przewiduje się wprowadzenie limitu

obecnych funkcji budynków,.

pOwierzchni sp:rz:ed'aty w nowo realizowanych obiektach usługowych. W

mieszkaniowej - zabudowa

ustara :zabudowę w formie

poz-osłalym za~resie nioowzględnkma.

jednorodzinna ~nie blfŻl1iacza) z

budYrlków wofno stojącycłll)ra~

u$!llgami j MIldrem, a oohron.ą pf2led

lNdrno stON_cyc;h i himiaczycil

powslaniem cenIrów

(w zalemości od pl'Z8Zfl:aczenia

wie[kooowrerzchnrowvcł1.

terenu},

Brak zgody na cei'llłra

Projekt planu nie uslala terenów

Uwaga nie~fędll\liona

wielkopowierzohniowe "powyZej 200

przeznaczooych pod lokalizaqe

hand[Owydh o powTerzchni ~rzedaźy powyżej 2000 m2. ~tóre wnaje się za

mk) dla całego mpZ1P.

ohf.ektóW handlowyCh

wletkop<lwiem;hniowe. Powiem:hnia sprzedazy na po211om[e 200 m2 lilie

·0

powierzchni sprzed~y powytej

z~pokilja

- proJe](t p!anu nie dopuszcza lokaUzacji obieldów

potrzeb te~enów o~ętych mrejscowvm planem.

2ilOO mk.
Dopuścić roomdowę i moclemizaoję
zabudowy istniejącej o 10%-15%.

ProjeKt planu dopuszcza.
rozbudowę istnieją()ych
buaynków.

Uwaga nieUWJględniOfli

- brak mo~liwośOi słoSQ.wania tak sxzególowyoh

uregulowań. Projekt planu daje mo2ffwość rozbu:dQwę imodernizację istniejącej
zabudowy na zasadach wynikających z § 28 ust 1 i w przepisach odrębnych
IPo5ZCZeyólnych terenÓ!N.

Ustalić zakaz: scatallia działek o

Projeld planu nie wyzmJcza

Uwaga nieuwzgręd:nmlil!8 - projelIt pl'anu nie może ustalić zakazu scalania. i

powfeFZChni 2000 mk.

obszarów wymagającj!oh

podzfalu nleruchoroości, gdyż zgodnie z:art. 15, pkt 8 ustawy o planowaniu i

plWj)rowadzenia

zagospodarowaniu przestaellnyrn jestlOlJJigOwany do uslaf.enla uczeg:~h

scaleń i

pod:illalu nieruchomości
nalomia.st ustala parametry
działek uzysrdwanycl1 w wyniku
scalania i podziaIU
llieNooomoŚlOl.

zasad] warunków soafallia [ podziału n:lerucl'lomoścl.

oot

.

Zabudowa ~gaIażowa i gospOdarwa

Prajełlt planu u:$,talawyMkośt

,
I
Uwaga clięściowo wagrędnjonil - (w części dotyczącej Ibudynków garamwydh

do 6 m wysolo-.oścl,a bl.ldynrd

budynków garamwy<:h (

i g:O$podarczycłl) -projekt pllanu spełnia treść uwagi.

mieszkalne (wolno stojące) do 12 m

gospooar<::zyl.lhna maksimum

wysokości. Maksymalny wskarźnlk

6,0 m, nalołlllrast dra oodynków

Uwaga: miel.l.W!ględni.ona - (w części dotyczącej budyn'ków mieszkalnych ,oraz

zablKiowy 0,3.

mieszkalnych na maksimum

ws!<artllika powierzchn.i zabudowy) - w zależnośoi od przeznaCQe!lia temnu,

10,0 i 12,0 m (w zale·mośol od

projekt planu ustala różne parametry i wskamlkl zabudowy i z~odarowania

przamaczenia terenu).

rerenlf,.

Na terenacl'l przc6maczonych

pod zabudowę mies!kaniową
pran ustala wskarźnik
powlerzchn i zabudOwy na
maksrmum od 0,2 d'o 0,3.

3.

M.D.

Zachowanie prze2I1~ia

calyobszar

Projekt planu usłata utrzymanie

U~

prnewidującego ulrzymanie funkcji

objęty planem

obecn!ych furillroJibudynków,

powrerzctmi sprzedaży w nowo real1mwanych obiektadh usługowych. W

mieszJ\aniowej - zabudowa

us1arazabudowę w formie

pozo5~m zakresie nioowzględniona.

jednorot'ttinlla (nie bllZniacza) z

budynków wolno stojących

usługami i handlem, a oołuoną przed

worno stojącycłl

p01NS'!anremrenIrów

(w la~ności

wlelkopowierzchnJowych.

terenu).

Brak ~y

Projekt planu nie ustaJa terenów

Uwaga. nleUJwzg1ędnlona-projekt

wiełkopowiel'zo1'lIliowe (powyżej 200

przeznaczonyoh pod IO[<al'[zaoje

handlowych o powierzchni ~rzectazy powyżej 2000 m2,I(tór:e UZIlaJe sił za

mk) dla całego m~,

obiektów handliowych o'

wJeJkopowiel'zdmlowe. Powierzchnia sprzedaży na poziomie 200 m2 flore

powierzchni sprmdazy pow~ej

zaspokaja potrzeb terenów objętych rniejsoowym planem.

na centra

j

~iowo

uwzględniolila

- plZewkluje się wprowadlzeoie Dmilu

oraz

bliżnfacz:ydh

M przeznaczenra
pfarlu "re dopuszcza loka1i2acj1 obieid6w

2{)OOm~.
Dopuśolć rO~liJdowę i moderlllizaoję
zabudowy r~lnieJące.j CI 10%-15%.

Uwaga dIeuwzględniona

Projekt planu dopuszcza

uregulowań. Araje,ll,t planu daje możliwość rozóudowę i mod'emfzacJę Istniejącej

rozbudowę islliliejącycl1l

zabudowy na zasadacłl W)'Jlikającydh z §28 ust. 1 i w pl2eplsach odręooych dot,

budynków,
Ustalić zak~ scalanIa ~alek o

Projekt planu nie wyznacza

powIel'ZOllni 2000 mk.

OOszarow wvmagsjElcyd!

- brak rnotliwości sto5OWaJ1ia tak szczegółowych

I

poSwzególllyehl temn6w.

Uwo~. n;~"'!IlQd.i ••• - projokt pi••• u nTemo"" uslDl~ po~alll

'oai".;.:

ruerucllomośol, g'dy:t Z!Jod'me z ert. 15, pkt 8 ustawy o planowanIU

I

I

.

przeprowadzenia scaleiI i

z:agQspooarowanlu przestrzennYfll jest zobligowany do u5talel1ia. szczególowyoh

podziału Olerocnomości

zasad iwarunków scalania i po~alu

nreiiUmomośol.

naton11ast ustaw parametry
d2:1a!ek ueyskiwanycłl w wynjku
scalania i pod~ału
ni:eru,cłlomości.
UW%gtędnio.na - (w części dotyczącej budyll~6wgawowyoh

Zabudowa g,araOOwil igospodarcza

Projeklt pfanu uslala. wysdk:ość

Uwaga częściowo

do 6 m wysokości., a budynki

btJ:dyn,rrow gara~owy:oh i

f gospodarczych) - p:rojefl:t pranu spell1ia lreśt uwagi.

mieszkame (womo stoj~e) do 12 m

gospodarczych na maksimum

wysokośQ. Maksymalny wskażnik.

6,0 m, n,aromtastdla budynków

Uwaga nletlwzględ'miona

zabuclawy 0,.3.

rnies~ar.nych na maksimum

wskaźnika powiermhni .zabudowy) - w mleczności od prm-zllaez:enia terenu,

10,0 i 12,0 m (w z.:aJeźnościod

projekt planu ustala ro21neparamelTy i wskaźniki zabudowy i zagospodarowania

przezoaGWIia terenu).

terenu"

Na terenadll

- (w cz.ęści dotyczącej bud)'llk6w mieszkalRlyoh oraz

pl'2fl2llaC:Z-Onych

pod zabudowę mieszkaniową

plan usiała wskamik
ipowlel1chnl zabudowy na
maksimum od 0,2 do O 3.

4.

G.K

ZEWhowanie przeznacz:eJiia

calyobszar

Projekt planu ustala ull'Zyman1e

Uwaga częściowo UWlgręcfoioOia - pmwicluje się wprowadzenie limill.J

przew'kfuJącego ulrzymanie funkcji

objęty pfanem

obecnyah ftmtcji budynków,

powIerzchni spl'1Bda2.y w nowo rea~zowanydh obiektaoh IIsltJgowych. W

mlesZ!kanfowej - zabudowa

ustala zabudowę w formie

pozostałym zakresie nieuwzględniona.

jednorodzinna {nie bliżlliacza) z

budynków wolno stojących oraz

usługami i handlem.

warno stojącycll i bliźniaczych
(w zaJeŻll10ści od przeznaczenia
terenu).

Brak zgody na cenIra

ProJekt planu nJe usłala terenów

Uwaga ,litleuwzgltdnlona

wJelkoPQwJerzcłlnf01lt'ę.(powyZej 200'

przema.c:zonydl pod lokalizacje

handlowycł1 o powleru;hni sprzedaiy powyżej 2000 m2, które uznaje się ~

mk) dla całego rnpzp.

O:bief<;tówhandrowy.ch o

wJelkopowierzcl1nrowe. Powimchn la sprzedaiy na. po2iomle 200 m2 nte

powierzchni sprzedazy powj'Ze]

zaspokaja potrzeb terenów obję,tych miejsoowym plan.em.

2000mk.

- proje~tpran!l nie dopuszcza lo:kalizacji objeidów

I

Dopuooić rowudowę I rnodernf~

Prol~ pranu dopuszcza

zabudowy istniejącej o 10%·15%.

rozbudowę istn!ejąoych
budynków.

UWaga nielilMględni,o:tla

- brak. mo:zliwośDi stosowania 1ak szczegółowych

uregulowań. Projekt planu ,daje moiJi,woś(; rozbudowę i modemlzacw istnieJącej
zabl1dowy na zasadach wynikającycilz § 28 ust 1 j w przepisach oolębnyoh dot
DOszczeoórl'lVCh terenów.

Ustalić zakaz scalania dzialek. o

Pro~ij planu nie wyznacza

UWaga oleuwzględllioll2!

powietl.otmi 2000 mk.

ohszarow wymagającycł1

podziafu nierucł1omośoi" gdy.z zgodnie z art. Hi, pkt 8

prz-epfOW.adzellia scaleń i

zagospodarowaniu

~afu

zasad i warunków scaJania i podziałU nie~uchomości.

nieruchomoŚci

- projekt planu nle może ustalić zakazu scalania i
I!Jsła'IIIY

o pJallowan[u i

przestrzennym rest zob~gowany do ustalenia szczeaóhwtydh

natomrast ustala parametry
działek uzysłdwanydh w \vynlku
scalania i podzialII
nreruohomośd.

Zabudowa 'gnZow!'! i gospOOaroza

Projekt prani.! ustala wysokość

Uwaga częściowo uw:gfęd'n:iona - (w częśo1 dotyczącej oo:dyl'lków gara2awycl!l

do 6 m wysokości, a budynki

budynKów garażowych i

i gospodarczych) - projekt p1al11llspełnia b'eś{; uwagi.

mieszkalne (wo

gospOdarczyCh na ma_ksimum

110

stojące} do, 12 m

wysokości. Maksymalny wskażoik

6,0 m, natomiast dla buclyllkiów

Uwaga nieuwzgfędniona

zabudowy 0,3.

mieszkalnych na ma1<simum

wskarmlka powlmchni zabudowy) - w zarelitości od przeznaczenia terel1iu,

10,0 i 12,0 m (w zale-mośoi od

projekt planu ustala róine param.e1Jry] wska~lki zabudowy

,p1Z-e:m8czenia tereno)',

terenu.

- (w części dotycząoej budynków mieszkatnyah oraz

j

zagpspodarowania

Na. terenach przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową
plan ustala WSka2rlik
po,merzchni zabudowy na
maksimum 00 a. 2 do 0,3.

5.

,P. L.

Zamienić wskaźnik powierzchni

cały obszar

zabudowy lilawskaenik Intensywności

objęty planem

zabudowy lub dodać do wskaźnJka

powierzcllni zabudowy wsk~ik
intensywności zabud~,

Uwaga nieuwzgltdlrlo.l1:8 - Ustawa o plalllowanlu i zagospodarowaniu
PRljekt plallu ustala wskażnlk
p<l!M8I'zclml zabudowy dla
posa:zególnycł1 terenów.

prmstu:errrrym przeo zmianądokona:nąz

mocy ustawy z dnia 25 CIeMca 2010r,.

o zlnlanle ustawy o pJanowanTu j zagospodarowaniu

pm:!sbzellnym. ustawy o

Państwowej Il1spekcji Sa:nltamej oraz ustawy o ochro.nfe zabylk.ćw i aptece nad
.zabytkami (Dz, U, 2010 r., Nr 130, poz. 871) mówi o wS:!\ażllikao'h intensywności
zabucfowy fal<ozbiorze parametrow do określenia zagospodarowania terenu,

WSka2niki te 20Slały sprecyzowane

w

rQ~orządzęrdu 'IVsprawie wymaganego

zakresu proje!<Jtumiejsoowego planu zagospodarowania przestrzennego.
StOSOWllie

do przepisu §4 pkt 6 rozporządzenia w sprawie W)'Itla,ganeg:o

z~resu mpzp, w planie: miejscowym o}(~Ś!.a się dllow!ą2kowo ustalenia
dotyczące parametrów i wskainików kszta4towania zabl!ldowy oraz
zagospadamwania. terenu, które winny zawierać· w szczególnośCi: (lkreślente Qnii
zabudowy, wielkości powte:rzclmi zabudowy

w stosunku

w l)lm ucnialu powierzchni biologiCll'lie czynnej, a ta~

do działki [ub terenu,
gabaryt.Ó'iV i wyso1rośoJ

oro:iektowanai zabudmw oraz aeOOlebii daohu.

6.

Uwaga dotyczy par. 26 projektu pranu

cały obszar

Uwaga ~oiowo

etap A., par. 2.5pro~ltto planu etap B,

objęty planem

Ustalenfe zawarte

uwz:ględniollil

w ROllWafe

- dokonano wykreślenia slowa dojazdów.

dot Zasad mode~nizacji, romudowy

j blJdowy

par. 24 projektu planU' etap C:

sysfemów Jrm:aslrukbuy techllicmej

~zastąpić zapis .Ola dróg

stosowania tych pnepls6w ,na oblekły i urządzenia po,ws!a1e pl'Zed wejściem w

wewnęlrznych i doj~dów .." zapisem

Zycie p anUl, kfóre nie są modemizow81l€', .

j

•Dla nowo łworzooycil df6g
\vewnętrznych i doJazdów ..."

Projekt planu ustala Ulpisy:

- ,zastąpić zapis "szerokość nie

.DIa di'Óg 'lli'eWllętmIydh j

mniejsza n~ 8,0 m" zapisem

dojazd6w ...~

.szerokość nie mniejsza nit 1OiO ni'

1) .,szerokość nfe mniejsza nit

lub .szerokOŚć nre mniejsza niit 15,0

810mr

m"

3) .zakor'ic.zen1.ep acern do

- zastąpić lapis ..zakońC2el'lie pracem

zawracania o mrnimalnydl

do zawracania o' minimarnyoh

wymlaracłl 10 m na 10m, o ire

wy-mraraOh 10m na 1(I m" o !re nre są

nie są pOlącz:one z inną drogą'"

poląpmne z Inną dro9e[ zapisem
.jeśli cmalkl z ,których wydzielana jest
nowa droga maja dostęp do dwóch
dliiÓgjut istniejących, to nowa droga
musi być połączona z obiema
(obydW<lma) istniejącymi drogami.

brak mozliwości ro-zszerzenia zakresu

r----

7.

Zmienić zapis w par. 3 pkt 1Opro~ktu

cały obszar

Uwaga fdeu.względnlolła

pranI! etap Aj B i C z ,.u:aziale

objęty pranem

zagospodarowania terenu dotycz;ą tylko iwylącznfe temnu, dla kłóJego z-ostaly

powiel'ZCłlnl bfol'ogtcznie czynnej -

,

- usta1enia wskaŹflików i parametrów

ustalone. Przytoczony paramelr - udział powierzchni bio~gicznie czynnej

IIIte

nal'eiy przez to rozumieć stosunek

Projekt planu wyjaśnia

moźe objąć swoim Z8.Stęgiem terenu o innym przeznaczeniu !lawet jeśli dotyczy

terenu bTOlogicznie czynnego, o

znacze:n[€ poJ,ęci~ udział

(ej samej działki,

którym mowa w przepisach

powierz4mi bio~giczmie czynnej

odręłmych, do powrmdhni dzialkj

- nmety p~ez to rozumieć

budowlanef na zapis .vd~al'e

stosunek terenu biologicznie

powJetZ{'lhni biologlcwfe 'czynnej ~

czynnego, o k.t6rym mowa

naleZy przez to rozumieć stosunek

przepisach odrębnych, do

terenu bio!oQ'cznie czynnego, o

powierzchni dzIałki budowlanej;

w

którym mowa w przepisach
odrębnych, do całkowl!sj pawiem:hnl
I----

8.

dzialki~.
Uwaga nieuwzgfędniona - pllan ustala prmznacz~nie leśne na cDiałkadh, na

Wniosek o ogranic2enfe terenów
oznaczonych na rysunku planu jako

PlO!e1d: planu ustala fSf8i"Iiyleśne

k.tórycłl nfe ma lasów, a sąsiadującymi beZipośrednio z terenami leśnymi, w celu

Z1Lwytącm[e do terenów które w

ni niektórych

utworzenia zwentych komplek.sów leś~h

wykazie gruntów posiadają,

sąsiadujących z ,lasami.

r

działkach

oraz w ramach uzupełnienia grunrow

1.eSnyoh.Tereny takie JI[e mogą byó racjooarnie wykorzystywane na inne oeIe.

oznaczerlie użytku Jako ls (fas).

9.

Wnlosek o całk.ow[te 2iltkwJd:owante VI

całyOO&zar

mp~ terenów rolnych.

ob~ly planem

Projekt planu wyznacza jeden
obszar o przeznaczeniu
rolnmym.

10.

Uwaga dotyczy par..50 projekbJ plan
etap A, par. 35 projektu planu etap

e,

cały. obszar

Uwaga nieuwzgłędniona - studium lJWamnk:owań I kierunków
Z"a{lospodarowania p.lZ8slrzennego gmrI1ly Samek, wprowadza tereny rolnicze,
Projekt planu miejscowego musi byt zgodny z uslareniami studium, dlatego nte
ma moZliwości 2lmiany przeznaczenia dla tych terenów,
Uwaga nieuwzględni0li'l3 - zgodnie z ustawą o pranowaniu i ~ospodarawanlu

P~ojekt planu ustala slawtd

przeslrzennym w planie miejscowym okreś1a się stawki procentowe na podstawie

par. 32 projektu planu etap C -

procentowe w wysokości 10% i

klóry.oh ustala się opłatę zapis ma charakter obUgatol)ijny dla organów gminy. W

zm'enić stawkę procentowa 10% i1%

1% VI' zale:b1ości od terenowo

zwfązłi!u z powytszym stawka procentowa musi być wjększa od O.

naO%.

objęty pl'anem

,
11.

J

M.iA.P.

i
BWJględniQlila - do'ko.nano wykreślenia słowa doJiiZdów.

Zmienić zapis VIpar. 26 pkt 1 -

calyohszar

.Projekt planu ustala w §26 pkt 1

Uwaga ~Ziękiowo

zmierlić na 5 m oraz wykreślić pk:t 3

objęty planem

dla dróg wewnętrznyclI i

Ustalenie szeroko·ści dróg na 8,0 m jest ważną reguiaoją, która pozwala na

,

oc!hośnie z.akończenia drogi placem

doj~

dotrzymanie oO:powlednich parametl'ó'lll dróg na. terenach p~mjjCl(lnyeh do

I

do zawracania.

mniejszą nfit 8,0 m, aw pkt 3

zabudowy,

zal<ończente dróg wewnę~nych

a także daje moZliwość budowy infrastruktury tedłtnicmej nie-zbędoej dl) ,o'bsrugi

:pr:acemdo ~wracanla 'o

obszaru.

I

szerokoŚć nie

00 wpływa

na bez'j)ieczeństwo, (m.in. dojazd poja~dów ratunkowyCi'l).,

minimalnych wym!arach 10m na

10 mi o ile nie są połączone z
inną drogą,
12.

I

Zarząd Powiaw: w

Dla drogi powiatowej nr 180aW
przyjąć w etaple A i e~ie

Legrooowie

C tę samą:

Uwaga illwzględlUol'l.a

cały obszar
objęty p'anem

klasę funkoJonatn.o.;techniczną drogi
I

13.

A.R.

zb:iorozej Z.
Zao1lowanie przeznaczenia

calyobszar

Proj~t f.llam.JI,Jstara utrzymanie

Uwaga częściowo uwzględniona

przewidującego utrLymanie furtKctI

objęty planem

obecnych ft.mlwji bu:d)ll1k6w,

po\llierz...ctmi sprzedaży w nawo realizowanych Oblek.tadluslugowych.

ustala zabudowę w formIe

pozostal)'I'JI zakresl& nleuwzgtędniona

mleszkaliliowe] - zabudowa
Jednorodzinna (nie błitniacz:a) z:

I

- prz.~ljIjjduje się wprowadzeni.e l[mi!.u
W
I

budynków wolllo slojącym oraz
wolno stoją.cych i bliźniaczych

uslug:ami ihandlem.

(w zaremoś-ci od przezllaczenia
terenu).

Brak zgody lIa centra

Projekt planu nie ustala terenów

Uwa:g:a nielilWIględ'n o:na - proje.k!t planu nte dopuszcza. foKalizacji obiektów

wr.el~opowiel'zclmiowe (powyżej 200

przeznaczol1ych pod lokalizacje

łlandlowych o powierzchni sprzedaźy powy!ej 2000 m2~ klóre unaje się za

rnk) dla. caleg:o mpzJ).

obiektów haJldlowych

wielkopoWiEnołlniowe.

Q

POWiel'2Cimia sprzedazy na. poziomle 200 mQ: nie

zaspokaja połmlb terenów objętych miej1300wym planem,

powierzchni sprzedaty powyżej
2000 mI<.
Dopuści:ć rozbudowę

j moo'e:mizaqę

zabudowy islniej:ąceJ 010%·15%.

Uwaga nieuwz,ględli1icna - brak moZIiwości stosowania tak szczegółowych
,

budynków.

Uslalfć zakaz scalania d2iialek o

Projekt planu nie wYznacza

I

I

P.roJ~kt planu dopuszcza
rozbOOOVfęis:tniej~cll

I

uregu!owań. ProJe.ktp.lanu da~ możliwość roooud'owę I mQdemizaoję istnIejącej
zabudowy

M. za.sad8cł1 WYllikaiącydh

z §28 u~t 1 iw przepisach, odrębnych dot

pos~czeg6lnyoh terenów.
Uwa.ga nietJwznlednlona

- oroiekt orarlU n[e m~e' ustalić takaztJl scalania i

powferzdlnl 2000 mit

z art

obszarów wymagających

podlialu nleru.cł'JomośOl,gdyż zgodnie

15, pkt 8 ustawy o planowaniu i

przeprowa(fi21ll1ia scaleiI i

zagospodarowaniu przesl.rzennym jest z~bligowany do ustale.nia szczegółowych

pocmału nieruchomości

zasad i warunków scalania i podzialu nieruo'homości.

nawmiast ustala parametry
działek uzyskiwanych w wyrliklu
scalania i podziafu
I

nieruchomości,

Zabudowa ga.ramwa igospodaro:za

Projekt planu uslala wysok.OŚć

Uwa9a częściowo lIW1gr,ędnioni - (w częśo1 dotycząooj budynków gara~wych

do 6 m wysokości, a budynki

budynków garatowych, i

i,gospodarczych) -projekt planu spe!nia treŚĆ uwagi.

miesZkalne (wolno stojące) do, 1 2 m

gospodarczych na maksimllm

wysokości, Maksymalny wslC,amik

6,0 m, natomiast dla budynków

I!Jwa_ganieuwzg:lędnlona - (w części dbty~ej

zabudOwy 00,3.

mieszkatllych na maksimum

wSkaźnika powierz-d1nizabudowy) - wzareZnośoi 00 ~macz-enia

100,0 i 12;0 m (w zale.mośol od

projekt planu ustala wŻlle IPCl_ramebyi wsk~ikil

p:rzeznaczenia terenu).

terenu.

i

budYllków mleszkalnya1l orm:
terenu,

zabudowy i zago5!podaJiowania

Na terenach przemoozonyoo
pod zabudowę mfes2kanlową
plan ustala wsk~llik
powierzchni zabudowy na
maksimum 00 0,2 do 0,3.

14.

J.R

Za1{azać rozbudowy duiycil ,'oltali

calyobszar

Projektplanll nie ustala terenów

Uwaga umgfędniona

- proJekt planu nie dopuszcza Iokalizaqi ohieldćw

handlowych i

oblęty p!aneJ'll

przeznac20nyc1l poc:llollaJi~e

handlowych o pow;erz-d1nisprzeda:ty powyżej 2000 m2.

obiektów Ilatld!owych o

wierkopowiefi)ohoiowy<:h.

powferzchni sprzedaży powyżej
2000rnk,

15.

J,

S.

Zachowanie prreznaczenia

cały obszar

Projekt planu ustala ulrzymanle

Uwaga częścIowo uwzględniona

przewjdująoego utuymanie funkoJi

objęty planem

obecnych funkqi budynków,

powiellcłmi s~aiy

mleszkaniowej - zabudowa

ustma zaoodowę

poz-oslalym za~resie nieuwzględnrorJa.

jednorod'!Zinna (nie bliŹl1iac:za)z

budyn'kóW wo~no stojących oraz

!lslugami i handlem.

woloo srojącyth i blfinfac:zyoh
(w zaJeinoŚd

w formfe

od przeznaczenia

- pl'ZeWłduje się wf>IOwad~enie limihI

w nowo real1zowanyoh 'obieldaoh usłAJgmvycll. W

teren.u).
Brak zgody na centra

Pro~tl plallu nie usłala terenów

Uwaga niellwtg'!ędniona

- projekt planu nie dopus:wza rok.alfi2:acjJ obiekfów

wlelkopowlerzchniowe (powytej 2.00

pr2ellilar:;ax)ycłl pod Iokalizaqe

handl~dh

mk) dra calego mpzp.

ohiektów handlowych o

w,ielkopowrerzchnio,we. Powierzchnia sprzedaży na poziomie 200 m2. nie

p01lłJendhlli ~rzedaży POwyZeJ

zaspakaja pomb terenów objętycIl miejscowym pranem.

o powterzclmf sprzed'azy powyżej 2000 m2, które lW1aj:e się za

2000Il'lk,
Dopuścić rozbudowę i modernizację

ProJekt planu dopuszcza

zabudowy isb1iejąoej o 10%·15%.

rozbudowę istniejącym

powJerzcl1ni 2000 mI<.

I

uregulowań. Projeld planu daJe moźUwość rozbudowę i modem Izację lsll'liejącej
zabudowy na zasadach wynikających z § 28 ust 1 i w :p~episacll odrębnych dbt

budynków.
Uslalić zakaz scalanla dziate1( l)

Uwaga nieuwzględnioAIiI ~ braI( moiZliwośoi stosowania tak szczeg610wych

posZCZf!!lÓlnvch terenów.

Projekt plam nie wyznooza

Uwag.a nfeuwzględDlona - projekt plami nie mate ustalić zakEWI scalania i

obsza~w wymagającycll

poa'zfa1u nieruchomości, gdyż zaodnie z arf. 15, pkt 8 ustawy

przeprowadzenia scaleń i

zag:ospodarowalliu pr:z:estmmnym jest zol1ligawany do ustalenia szczegółowych

podZiałU flieruchomośti

zasad i warunków scalania ( podziału nieruchomości,

l)

pfanowaniu i

naromlast ustala parametry
diZialek uzysldwanych w vl)'I'likl.l
scalania i podzialu
nferudhomooo.
Za'lnu:towa gara20wa t 90:ij)OO~Jcza

Projekt planu ustala wysOkość

Uwaga częściowo uwzględllliona - (w części dotyczącej budynków :garatowych

do 6 m wysolroŚlOl, a bud'!YI'Iki

bul1ynk6w garaiowych

i gospodarczych) - Profekt.ipran.r spelnta treść uwagI.

mies2kalne (wolno stojące) do 12 m

gospodarczych na maf<simum

wysokośoi. Maksymalny wska~nik

6,0 mI natomiast dra Iltrdynków

Uwaga oilel.lwzgf.ędl1llona - (w częścidotyc~j

zabudowy 0,3.

mieS2kalnyoh na maksImum

wskaźnika powre.rzchlli zabudowy) - w zaleŹl1ośol od przeznaczenia terenu,

10,0 f 12,0 m (w zare~QŚal od

projekt ptanu ustata rótne parametry iwskaźni~i zabudowy i zagospodarowania

przeznaczenia terenu).

terenu,

j

Na rerena(lh przew~ZOllyoh
pod zabudo,wę' mTeS2kaniovłą
plan us1ara wsmik
po,wJerwmi zabudowy na
makslmum od O 2 do 03,

budyJ1k:6w mies~ka1llychoraz

16.

A.W

ustcara ulrzymanie

Uwaga c;ęściowo

uwzgfędlillona. - r)rwviOuJe się wprowadzenie limi,tu

ZacllOWilllie przeznaczenia

cały obszar

Projekt planu

prz-ewfdującego ull'zymanie rllAn'koji

objęty planem

obeonycll fii;t'ltkcjjbu:dynków,

pawiel'Zchni spl2edaty w nowo realizowatl,ych obTektac'h IIslugowych. W

mieszk8nlQWaj - .zabudowa

ustala. zabudowę w formie

pozostalym zakJesie nieuwzględniona.

jednorod~nna (nie blimiacza) z

I;Ju:dynl<ó'l!ł waln.O stojących OOI!Z

us!l!Igami ihandręm.

wolno stojącydh i bliźniaczych

,

{w zależności od przeznaczenia
terenu}.
Brak :zgody na ce:n1J'a
wielkopowiel'2cłmiowe

(powyżej 200

FroJ~kt planu nie U!starate!'ełlÓW

Uwaga nleuWJg' ędnlolilaJ - projekt planu nre dopus~a

pliZe2l:laczonych pod to'ka1izacie

handJowycll o pGWf~ohl1i sprzed~

oblekt6w handtowych

mk) dla caleg<l mpzp.

wielkopowierzclmiowe.

(I

Iokamzaoji 'oble'k.tów

powyżej 2<100 m2 które u.maje się za
J

Powienclmla: sprzeda~y na poziomie .200 m2 nie

I

zaspokaja pobzeb temnów objętych miej&lOW)'Jll planem.

powierzchni sprzedaży powyZeJ
2{lOOrnk.

Uwaga

Dopuścić rozbudowę i modernizację

Pf"ojekt planu dopuszcza

zabudowy islniejącej o 11}%~15%.

111.

euwzględnroQaJ - brak rno~fwości stosowania tak ~cze.g6!owyOO

uregulowań. Projekt planu daje mo~iwość rozbudowę i modernizacJę i$!tniejącej

rozbudow:ę istnieJącyoh

zabu.aowy na zasadach wynikających z §28 ust. 1 i IN przepisach odrębnych dot.

I

budynk6w.
Uslalfć zakaz: scalania d2ialek o

Projekt planu nfe wy2inacza

Invcl1 tereMw.
Uwaga n:ieuwzgr"dnfona - projekt planu nte m.ote U5tali'ć zaka2iU scalania i

powierzchni 2000 mIL

obszal'Ćw wymagających

pod2ilału nieruchoJ11000i,gdyz. zgodnie z art. 15, pkt 8 ustawy o pla:nowaI1iu i

przeprowadzenia &:aleIi, i

zagospodarowanru przeslrzennym jest zobligowany do usła1enia sz<:zegó!owych

podzialu lIieruohomości

zasad i warunków scalania i poc:mał1lJnieruchomości.

natomias.t ustara parametly
działek UzyskiwallycO w

,

W}lin[ku

scalania j podZiału
nieruchomości.
Zabudowa g.al'aŻOwai gospOOarcza

Projekt pJanu ustala wysok'(lśĆ

do 6 m wysokości,

budynków garażowych [

a fllldynki

Uwaga częściowo UWZględniona - (w części dozyozątej budynków gara.20wych
I

i gospodarczych) - projekt planu spełnia b"eść uwagl.

mlemaJne (wotno stojące) do 12 m

gospodarczyclI na maksimllm

wysokośoi. Maksymalny wskamlk

6,0 m natomiast dla budynków

Uwaga nieulliltględniona

zabudowy 0,3.

mies2i1<alnyclln8 maksimum

wskańIika powJem:lmi zabudowy) - w zale~nośoi od ~ęzllaczenia

10,0112,0 m (w z8liWloścl od

proJ.eMplanu ustala różne parametry i wskaźn;ki zabudowY i lallosoodarowania

- (w częśoi dotycz®ei i:lIld~JlT«lwmieszkalnych oraz
terenu,

I

przezllaczenia, terenu}.

terenu.

,Na terenaro pl':zeZlliłCZ-onych
pocf zabudowę miesNlową
pran ustala wsl<:a'Znik
powimoh:ni zabudowy na

, maksImum od 0.2 do 0,3.
I

17.

D.W.

,Zachowanie przeznaczeora

catyobszar

Projekt planu Ilsta1a ull'zymante

Uwaga Głęśeiowo UW2ględniona - przewiduje się wprowadzenie f1mllu

pl'Zfl'łridująoeg:o ulnymanie funkcji

objęty planem

powterwhlli sprzedat.y w nowo realizowanyoh ob:lektaoo uslugO'JllYCh. W

miesMI1liowej - zabudowa

obeo~h tun!roJi budynków,
ustala laillJ:dowę w formie

ffildnorodzJnna (nie b1i~jacza)z

budynków wolno stojącyoh oraz

uslugaml i handlem.

wollw stojących ibliźniaczych

pozostal;m zakresie nieuwzg'lędniooa.

(w zalei!'lościr od przeznaczenia

łe:re.n.u}.
I

Brak. ~ody na. centra
wielkopowierzdllfowe

(powyżej 200

mk) dla całego mpzp.

Proje!<itplanu nre ustala terenów

Uwaga 1I1euwzględnion.a - proJe'k.t p1anu nfe dOpI.Jszcza lokalizaCJI abtek1ów

przemaczooytlh pod lokalrocie

handlowych o powierzchni sprzedaży pOwyZej 2000

obieklów handlowych o

wielkopowferzchnlowe. Powiernlmla ~pl'ZEdaZy na !poziomie 200 rn2 nie

floWJ91'zclmi sprzedaży pOwyżej

zaspokaja potrzeb terenóW objętych miejsoowym planem.

m2. które uznaje się za

2000mk.
Dopuśoić l1O,zoudowę i IOOdernizaąję
zabudowy istniejącej 'o 1.0%-15%.

Projekt planu dopuszcza
rozbudowę istniejących
budynków.

Uwaga IillellWlgrędllliona - brak motliwoścI stosowania tak szczegófowycll
uregUlowań. Projekl

piElFIU

daje możliwość ro:z:budowę i rnodem~ę

istniejącej

.zablldowy na zasadach wynlkającyah z § 28 ust. 1 iw przeplsach odrębnyoo dot
poszczególnych terenów.

ODa- projekt planll nie mole ustalić zakazu scalania i

U&talrt zakaz scalania dzia'lek o

Proj~t planu nie wyznacza

Uwaga nieumględn

powleri.dhni 2000 mk

obszarow wymagających
przeprowad~n'la scaleń i

pod'riaru nieruohomości, gciJyz zgoonie z art. 15, pkt 8 I:.Istawy o planow.aniu i
:zagospodarowaniu przeslfzennr:ym jest ~blig:owany do ustalenia szczegółowych

pOOzlalunieruchomooo

zasad i waNnków scalania i podZiialu llierudJomości.

natomiast ustala parameb"y
dziafek uzyskiwanych w wyniku
scarania i pod~atu
nieruchomości.

Zabudowa garażowa i ~gospodaroza

Projekt planu ustala wysokość

Uwaga~ęśtiowo uYf:Ziględniona - (w ,cz~cJdotyc;zą::ej bu:dyn'kó,w gamowydh

do 6 m wysokości, a budyoki

budynków gararowyd.h i

i gospodarcz.ycł1) - projektpranu spełnia treść uwagi.

mteszkalne (wo.lno stojące) do ~2 m

gospodarczych na maksimum

wysokości. Maksymalny wski;lźnfk

6,0 m, natomiast dla b\Jdyr1l<óvt

Uwaga nieuwzględnlona-

z.abudowy 0,3.

mieszkalnych lila maksimum

wskaźnika powierzoł1ni zabudowy) - w zalecwoOOiod

10;0 i 12.0 m (w zależności od

proJeId phm:u ustala róilrle parametry i WS!ka2niki.zabudowy i za,gospodarowania

paewaczeoia

terenu.

terel1u).

(w częsci dotyczącej budynków mie-szkaJnyo'horaz

pu:ezoac;renla terenu,

Na terenach pm::mac:zooych

pod zabudowę mie~aniową
plan usiała wskaZnlik
powierzchni zablldowy na
maksimum od O2 do 0.3.

I

1'8.

J.W.

I

Zachowanie ,pl'Le2naczenia

calyobszar

Projekt planu ustala utrzymanie

Uwaga części'owo uwzg"ędnlon:8 - przeldriduje się wprowadzente Dmllu

p!zewJdującego lJitrz.ymanle fun~cJi

,objęty planem

obecnyCh IUn'kcJi bud~n~ów,

powre~chni spl2eda1y w nowo realizowalilych obiektach usltlgowycłl. W

mieszkaniowej - zmudowa

ustala zabudowę w fomlie

pozostałym zakresie nieuwzględn Tona.

jedlilorod211nna(nie bliiniacza).z

buaynków wolno stojącydl. oraz

usługami ihandlell1!.

wolno s.tojących i b~żoiac:zych

I

(w zare:żności od przeznaczenia
terenu!.
I

Brak zgody na cenIra
wie~opowiel'zcłlfliowe

(powytej 200

mI<)dla caleao rnpzp.

Projekt planu ITieusla'a terenłiw

Uwaga n19lM'Zględn'io:na - projekt pram.l nie dopuszcza lokalizacji obiektów

przeznaczonycli pod !okallmcje

han:drowych o powlerzd1ni sprzedaży p~ej

oblektów handlowych o

wielkopowlerzchniowe.

powj~a'hni

zaspokaja potrzeb terenów obJętych

sprz€da2:y powyżej

2000 m2, które

P.owiel'ZChnla Splledaży na poziomie

uzna~ się za
2Q()

102 nie

miejscowym p!anem.

2000mk
Dopuścić ro1tmdowę i mod'emfzacJę
zabudowy iSłriiejącej o 10%.15%.

IProjek1.planu dop~cza
rozbudowę lsmlelących
budynków.

lfwaga nieuwzględlllona

- brak możliwości stosowania tak s:wzególowych

uregulowań. P(o~kt planu daje motliwość

roroudowę i modemizaClję istrl1e]ącej

zabudowy na :zasadach wynlkaJących z § 28 liSI. 1 r Vi przepisachl odręhnyd1 dot.
poszczególnych terenów.

Usfal[Ć zakaa: sealanr8 d!ziaf.eko

Projekt planu nie wyz-'llscza

Uwala ni8iuwzględnlona

powterzo1'mi 2000 mk.

obszarów wvma.Qaiacycil

podzialu nleruchomości. gdvź zgodnie z art. 15. pkt 8 ustawy: o IPlanowaniu i

- projekt plalilu nie może ustaJić zakazu scamnr:a i

·

przeprowacmmia sooleń i

zagospodarowaniu przes1fzennym jest zoblfgowany do lJiStalenia.szczegółowych

llod2!lalu nreruchomości

zasad i warunków scalania i podzia1u nieruchomości.

natomiast ustala paraoleby
d:dałek lRY$kiwanyclll w wyniku
scalanla i podziału
nieruchomości.
Zabt,u1owa garaoowa i gospodarcza

Projekt planu IJs·tala~kość

Uwaga częściowo

do 6 m 'WYsokości, a budyn'ki

bul1ynl<.Ó'W garamwych i

i gospodarczych) - proiekt planu spełnia treŚĆ u!Wag~.

mieszkalne (wolno sroJące) do

12 m

gospodarczych na maksimum

wysokości. Maksymalny wskaźnik

I

zabudowy 0,.3.

l.IWZ9

ędniona - (w części (1Qfycząooj budynków garażowych

I

6.0 m, natomrast dla budynków

Uwaga nletlwzg ,dnioni' - (w części dotyczącej blJdyl1ków miesZkafnycłl oraz

mieszkalnych na maksimum

ws1<:aŹlnikapowierzchni zabudowy} - w zale·:tnośoi od pr!eZJ1aczer1ia terenu,

~o,oi 12,0 Im (w zaleZności

od

przeznaczenia terenu).

projekt p'lanu l.lstala

roina

parametry i wskatnl!1Ji zabudowy ~zagospodarowania

terenu.

Na terenach przeznac20nych
pod zabudowę mieszkaniową
plan ustala wska~nik
powterzchni zabudowy na
maksimum od 0.2 do 0.3.

P.W.

19.
I

Zadlowanle przeznaczenra

calyobszar

Projekt planu us1afa ulrzymanle

ltwaga częśctowo uwzględniona~·

pr.łewiclującego utrzymanie fun~cji

objęty planerrl

obeonydll fl.lnkcJI budynk.ów.

powierzdmT sprzedaży w nowo realirowarrydl .obiektach IIsługowych. W

ustala zabudowę w fomlte

po.zoslałym zakresie nieuwzg!ędniona.

mJes2kantowej - zabudowa
jednorodzinna (nle blimfacza)

l

plZelNOOllje się wprowadZenie limitu

bul1yn1<ćw wolno stojących oraz

wolno stojących i bliźniaczy,Qh

tlsllJgaml ihandlem.

(w zależności od przeznaczenia
terenu).
Projekt. planu Ilie ustala terenów

Uwaga nleuWIgtędlli.ona

pmlZI1aczonyeh pod lol<a1lzaąe

handlowych o póWfenchni sjnecJIaży powyżeJ 2<lOO m2, które uma~ się za

oblekfćw handlowych o

wielkopowterzclmlowe.

I

powierzchni sp:rzedaZy powyi:ceJ

zaspokaja potrzeb terenów objętych miejsoowym prane mi.

I

2OOOmk.

Srak z-gpcly na. centra
wielkopowierzdhniowe
mk) dla calego mp·zp.

(powyżej 200

~ projekt planu nie dopuszcza lOkalizacji Obie'któW
PowieuOOnia sprzedaiy na poziomie: 200 m2 lilie

,

Dopu§cić rozbudowę i modernizację

Uwaga nieuwzględilJ1ioRa ~ brak mo.tIiwości stosowanla tak szczególo:wych

Projekt planu dopus~cza

zabudowy [siniejącej o 10%·15%.

u:regutowań,. Projekt planu daje mo~1iwość rozbudowę i modemi\zację isłnieJiąosj

rozbudowę, iS[Iliej;ącyuh

zabudowy' na zasad!ach wynikaJącycI1 z § 28 ust. 1 i \II przepisach odrębnych doL

bud~'ków.

poszczegćrnych terenów.

I

Ustalić zakaz scalania dzialek o

Projekt planu nle wyzna,cza

Uwaga nleuwzględll1iona

Ipo'Nierzclmi 2000 rok.

obsz~rów wymagaj~ch

podziału nieruchomości, gdyi: ~odn[e

przeprowad~enia scare~

j

,

- projekt planu nte moo.e usl:arić zakazu scalania i

z art

Hi, pltl8 ustawy o plaoowanfu i

z.ago:spodarowantu pl'ZeStrzennym jest 2Obl~owanydo ustalenla, sza-ególOwych
zasad i warun~ów scalania i podzialu nieruchomości.

pod2iałU nierucllomo.ścl
natomiast ustala paramelry
dzialek uzyskiINanrych w wyniku

I
I

scalania i plldzfaIU
I

nierucł1omMci.

I

Zabudowa g~araZowa i gospodarcza

Projelilt planu ustala wysoko§ć

Uwaga częścioWo uwzgt,dniona

do 6 m wysokości, a budy~~i

btJdynków garalowycn i

i'gO$porl!arczych:)- projelrllllallu

mieszjka1ne (wolno stojąoe) do t2 m

gO$podiarczydl na maksimum

wysOkości. Maksymalny wsl<aźJlik

6,0 m, natomiast dla. budynków

.zabudowy 0,3.

mieszkatnych na maksimum

- (w części dotycząoej budynł:i\"J,wgarmowych

I

I

I
I

10,0 i 12,0 m

(\Ił

za1e-żllośoi 00

pl2fmlaC2enia terenu).

I
I
I

spelrlia 'Ireść uwagi.

Uwaga nieuwzglęcf.lllolJ18 - (w częśCi Q'otycz:ącejbudryl1kó~\Imreszkarnych oraz
wskazrilka. powierzchni zabudowy) - w zarezllośc:i od pmeznaczenia terenu,
projekt planu ustała różne paramelry iwskażni~l zabudowy izagospodarowania
terenu.

Na terenach przeznaczonych

pod zabudowę mieszkanf:ową
plan ustala, wskablik
powierzchni zabudowy na
maksimum od 0,2 do 0,3.

20.

F.Z.

I
,

Zrnien[ó licmę kondygnacp z..2 na 3,

75,lacha

Projekt pranU1lJsłaJadla tego

tak jak dla terenów U i pozostawić

terenu (\JT1) budyn~ do 2

wysokość 12 mi.

ko:ndyg:nacD nadzjeml'wch.

Minimalna. pow,lerz.rl'bnia biolo!licznie

PfOj.ekt planu ustala dla ~o

czynna 30%.

terenu ~11)minimalną
powierzchnię bio[ogiczllie

Uwaga uwzględniona.

Uw.aga uwzgl,dnlona.

I

I

czynna 40%,
Ja~o ul.l.lpełnlenie dopuścić inne

Projekt plMu nie ustala

USlugi i rz-emloslo.

przemaczenia

Jako uzupelnienle dopuścić
zabu,dowę rnf:eszkaniową zwi~ną

Uwaga I.IJwzględniollil - dokonano ko.reldyfunkcii na vrru

u:zupełniaiacego.
Uwaga llwz:ględrniom8.

PJojekł planu nie ustala
z

przeznaczenia lIzupe1nia]ąoego,

funkcia pod~tawowa.
Dopuście ~teni
I

Uwaga U,względlllioIil8.

lokali

mieszkarnych w ramacl1l budynk6w

Projekt planu nie ustala

uSługowych na 35% powierzchni

prz.ezn.aczenia uzupełniającego.

I

,~ow~e] budvnlru.

M.Z.

2t

Zachowanie przeznaczenia

całyoo.sz.sr

PwJe&ct planu uslal:a utrzymanie

Uwaga częściowo uw;ględftJiona, - przewiduJe się wprowa&en1e limitu

przewidującego utrt.ymanle tul"l~Cp

objęty planem

obeCl1ycn funkcji budynków,

powJern:łmi spu:ed'aŻ)" w nowo reali!Z.Owaoydhobiektach luslU9C11111Yoh.
W

mieszkaniowej - zabudowa

ustala zabudowę IN formie

pozostałym zal!iresie nioowzg1ędniona.

jednorodzinna (nie bliźniacza) z

budynków woJno stojących oraz

usługami i handlem.

wolno stojących i blfżniaczyo!l

I

(w zależnośol od paeznaczenra

terenu).
B~ak zgody na centra
wlelkopowterzclmiowe

~powytej 200

mk) dla calego mpzp,

ProJel<ctplanu nie ustala terenów

Uwaga nieumgl'ędni.o:na - projekt planu ole dopuszcza lokalizacjii obiektów

przeznaczooyoll poci lokalizacje

handfowych o powje~ohlli spnedaiy powytej .2000m2, które UZliaje się za

obiektów handlowych o
powierzcł1nJ spl'Zedaty powyiej

I

I

wlelkopowJsrzc1'miowe, Powierzehnia sprzedaty na pommfe 200 m2 nie
zaspolmja polrzeb terenów objętych rn1ejscowyrn planem.

2000mk.
Dopuścić rozI:MJ:dowę i mOderl:lFza~ę
z.ablldowy islniejącej 010%-15:%.

Uwaga nieuwzglQdniolJla - brak ll'IO!iwości stosowania tak szc-~61owy()h
Projekt planu dopuszcza
rozbudowę istnieJących
budyilkćw.

I

zabudowy na zasadach wynikających z §28 usl'. 1 i w pllepisach odrębnych dol.
tJOSZC2e.cOlnvchterenów.

Usła~ćwall scarania działek o

Projekt pranu nie wyznacza

Uw~ga nię,Uwzględnlona

powlerzchnl 2000 mk.

obszaróW :wymaaających

podZiafu: nie.ruchomośc~ gdyź zgodn[e z art. 15. pkt 8 mławy o planowaniu

I

przeprowadzenia scaleń i

zagospodarowaniu

I

podzialu nieruchomości

zasad iwarunków seatania i POd~altJ nieruaho:mośd.

:

I
,

uregulowań. PfoJe'ktplanu daje możlj.wość rozhudowę i modernizaqję [Slniejące~

I

I

- projekt planu nie mote ustalić zakiIDI scalanIa

przestrzennym jest mlllpany

II

.j

do ucStaJemaszczegółowych

natomiast ustara parametry
d~a1ek uzysldwanycll w wynikul
sea ruda ipodzfałU
n[ert!OhomoścJ.

Zabudowa gara1:owa igospodarcza

Proj~ktplanll U$tala wy.so!rość

Uwaga G~ścio,wo uwzg~,dl1łoni - (w części dotyaące.J bud)'l1ków garażowych

do 6 m wysokośd, a bt.l~ki

budyl'lków garamwych il

igospodarczych!) - projekt planu spełrlia treść

m1eSlkame, (wolno stoJące) do ~2 m

gospodarczych na. maksf'murn

wysokości. Maksyrnarnry wska21ntk

6;0 m, natomiast dla budynków

Uwaga nl,euwzględniollaJ - (w częśd dotycząceJ budynków mieszkalnych oraz

zahudOlNy 0,3.

mieszkalnych na maksimum

wskaźnika poWierzchni zabudowy) -

10,0 i 12,0 m (w zale-ŻIlościod

projekt planu ustala róine parametry i wska~ikll zabudowy j zagospoclarov/ania

p:rzeznaczenia terenu).

terenu.

W

tł1łiIaQ1.

~le2ności: od p:rzeznaczenia terenu,

Na terenach plZWJ1aczooych
pod zabudowę mTeszkaniową
plan ustar:a wskaźnik
pow1e:rzdhni zabudowy na
. maksimum ,od O2 do 0.3.

nur 9crkowsld

