
6. Ustalenia inżynieryjne:

1) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: 
D.Z.7065.KD.D, D.Z.7067.KD.D;

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont kolektora sanitarnego.

§ 29. Teren elementarny D.Z.7023.U

1. Ustalenia funkcjonalne:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa;

2) zakazuje się realizacji usług w zakresie oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej.

2. Ustalenia ekologiczne:

1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej: 
30%.

2) teren w obszarze ograniczonego użytkowania oczyszczalni ścieków „Zdroje”.

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: 40%;

3) wskaźnik intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej: od 0,001 do 0,8;

4) maksymalna wysokość zabudowy: 9,5 m;

5) budynki kryte dachami stromymi lub o innej geometrii niż dachy strome;

6) nakazuje się zachowanie istniejącej zieleni wysokiej w formie szpaleru wzdłuż ul. Łozowej;

7) w granicach działki budowlanej dopuszcza się lokalizację:

a) wolno stojących tablic reklamowych lub wolno stojących urządzeń reklamowych (będących 
szyldami); o maksymalnej wysokości 2,5 m i łącznej powierzchni ekspozycyjnej jednostronnie 
nie przekraczającej 2,2 m2,

b) tablic reklamowych, na wydzielonej na ten cel części elewacji, stanowiącej stały element 
wystroju architektonicznego, o powierzchni nie przekraczającej 10% elewacji;

8) maksymalna całkowita wysokość niekubaturowych obiektów budowlanych oraz naturalnych: 46,0 
m n.p.m.

4. Ustalenia zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1) minimalna powierzchnia działki: 1500 m2, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 pkt 4;

2) minimalna szerokość frontu działki przyległej do pasa drogowego ul Łozowej (D.Z.7065.KD.D): 
25,0 m, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 pkt 4;

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ul. Łozowej (D.Z.7065.KD.D) 
zawarty w przedziale od 85o do 95o.

5. Ustalenia komunikacyjne:

1) obsługa z terenu D.Z.7065.KD.D (ul. Łozowa) i D.Z.7067.KD.D (ul. Wspólna);

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.Z.7065.KD.D, 
D.Z.7067.KD.D, D.Z.7011.KN;

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację i budowę sieci: 
elektroenergetycznych nn, kanalizacji deszczowej w nowej lokalizacji.
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