
3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone na rysunku planu;

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: 75%;

3) maksymalna wysokość zabudowy: 20,0 m;

4) wskaźnik intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej: od 0,001 do 3,0;

5) budynki kryje się dachami jednospadowymi lub wielospadowymi, o kącie nachylenia głównych 
połaci dachowych nie przekraczającym 12°; w strefach wejściowych i nad pomieszczeniami 
nie posiadającymi bezpośredniego doświetlenia dopuszcza się zastosowanie form przekrycia 
o innej geometrii;

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 10000 m2;

7) zakazuje się lokalizacji wolno stojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
z wyjątkiem informujących o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica 
reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują, o wysokości do 5,5 m i powierzchni 
informacyjnej nie większej niż 12 m2.

4. Ustalenia zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

obowiązuje ustalenie § 6 ust. 4 pkt 2.

5. Ustalenia komunikacyjne:

1) obsługa z terenu D.D.5017.KD.Z (ul. Lubczyńska) lub D.D.5026.KDW;

2) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5.

6. Ustalenia inżynieryjne:

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód 
opadowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: D.D.5017.KD.Z, 
D.D.5026.KDW, D.D.5004.U,P;

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację napowietrznej linii 
elektroenergetycznej WN z zasięgiem oddziaływania, oznaczonych na rysunku planu;

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację i budowę sieci 
elektroenergetycznej SN w nowej lokalizacji;

4) ustala się lokalizację stacji transformatorowych SN/nn i realizację sieci elektroenergetycznych.

§ 11. Teren elementarny D.D.5005.U,P

1. Ustalenia funkcjonalne:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa, obiekty produkcyjne, składy i magazyny, bazy 
transportowe;

2) dopuszcza się wprowadzenie usług m.in. w zakresie:

a) logistyka, transport, telekomunikacja,

b) handel, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 pkt 3,

c) administracja, finanse,

d) rzemiosło,

e) motoryzacja;

3) poza terenem ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Drobimex Sp. z o.o. 
dopuszcza się lokalizację stacji paliw płynnych z usługami towarzyszącymi takimi jak:

a) handel detaliczny,

Id: 242D4FEA-F6AC-41F7-91D6-72D82FC3186B. Podpisany Strona 21



b) gastronomia,

c) obsługa pojazdów,

d) warsztat mechaniki pojazdowej, usług blacharskich i lakierniczych;

4) dopuszcza się lokalizację wydzielonego parkingu dla samochodów ciężarowych;

5) dopuszcza się działalność socjalną związaną z obsługą logistyki i transportu jak np. zaplecze 
noclegowe i gastronomiczne.

2. Ustalenia ekologiczne:

1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 10% działki budowlanej;

2) w zasięgu oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej WN, oznaczonym na rysunku 
planu, zabudowę i zagospodarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 i 8.

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone na rysunku planu;

2) ustala się zamknięcie kompozycyjne widoku od strony skrzyżowania ul. Lubczyńskiej 
(D.D.5017.KD.Z) i ul. Kniewskiej (D.D.5018.KD.L) w postaci zabudowy kubaturowej 
z zastrzeżeniem pkt 6, albo niekubaturowego elementu zagospodarowania terenu (np. obiekt 
małej architektury, maszt flagowy, wolno stojące urządzenie reklamowe) lub zespołu zieleni, 
o przybliżonym usytuowaniu oznaczonym na rysunku planu;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: 75%;

4) maksymalna wysokość zabudowy: 20,0 m;

5) wskaźnik intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej: od 0,001 do 3,0;

6) nakazuje się realizację zabudowy stanowiącej zamknięcie kompozycyjne jako obiektu 
o szczególnych wymaganiach budowlanych;

7) budynki kryje się dachami jednospadowymi lub wielospadowymi, o kącie nachylenia głównych 
połaci dachowych nie przekraczającym 12°; w strefach wejściowych i nad pomieszczeniami 
nie posiadającymi bezpośredniego doświetlenia dopuszcza się zastosowanie form przekrycia 
o innej geometrii;

8) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 10000 m2;

9) zakazuje się lokalizacji wolno stojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
z wyjątkiem informujących o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica 
reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują, z zastrzeżeniem pkt 2.

4. Ustalenia zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

obowiązuje ustalenie § 6 ust. 4 pkt 2.

5. Ustalenia komunikacyjne:

1) obsługa z terenu D.D.5018.KD.L (ul. Kniewska); dopuszcza się obsługę z terenu D.D.5017.KD.Z 
(ul. Lubczyńska);

2) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5.

6. Ustalenia inżynieryjne:

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków i wód 
opadowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: D.D.5017.KD.Z, 
D.D.5018.KD.L, D.D.5005.U,P;

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację napowietrznej linii 
elektroenergetycznej WN z zasięgiem oddziaływania, oznaczonych na rysunku planu;

3) dopuszcza się likwidację napowietrznej linii elektroenergetycznej SN;
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4) ustala się lokalizację stacji transformatorowych SN/nn i realizację sieci elektroenergetycznych;

5) część terenu elementarnego objęta jest terenem ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody 
podziemnej Drobimex Sp. z o.o.

§ 12. Teren elementarny D.D.5006.U,P

1. Ustalenia funkcjonalne:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa, obiekty produkcyjne, składy i magazyny, bazy 
transportowe;

2) dopuszcza się wprowadzenie usług m.in. w zakresie:

a) logistyka, transport, telekomunikacja,

b) handel, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 pkt 3,

c) administracja, finanse,

d) rzemiosło,

e) motoryzacja;

3) dopuszcza się działalność socjalną związaną z obsługą logistyki i transportu jak np. zaplecze 
noclegowe i gastronomiczne;

4) dopuszcza się lokalizację wydzielonego parkingu dla samochodów ciężarowych;

5) ustala się pas techniczny dla przebiegu sieci inżynieryjnych, oznaczony na rysunku planu.

2. Ustalenia ekologiczne:

1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego: 10% działki budowlanej;

2) w zasięgu oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej WN, oznaczonym na rysunku 
planu, zabudowę i zagospodarowanie terenu realizuje się zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 7 i 8.

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone na rysunku planu;

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 75% działki budowlanej;

3) maksymalna wysokość zabudowy: 20,0 m;

4) wskaźnik intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej: od 0,001 do 3,0;

5) budynki kryje się dachami jednospadowymi lub wielospadowymi, o kącie nachylenia głównych 
połaci dachowych nie przekraczającym 12°; w strefach wejściowych i nad pomieszczeniami 
nie posiadającymi bezpośredniego doświetlenia dopuszcza się zastosowanie form przekrycia 
o innej geometrii;

6) zakazuje się lokalizacji wolno stojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
z wyjątkiem informujących o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica 
reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują, o wysokości do 5,5 m i powierzchni 
informacyjnej nie większej niż 12 m2.

4. Ustalenia zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

obowiązuje ustalenie § 6 ust. 4 pkt 2.

5. Ustalenia komunikacyjne:

1) obsługa z terenu D.D.5018.KD.L (ul. Kniewska);

2) liczbę miejsc postojowych określa się na podstawie wymagań ustalonych w § 6 ust. 5.
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