
1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzanie ścieków sanitarnych 
i wód opadowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: Z.P.6025.KD.D, 
Z.P.6002.MW,U;

2) teren objęty strefą ochronną – teren ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej „Świerczewo”.

§ 12. Teren elementarny Z.P.6006.MW,U

1.  Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych w partery budynków mieszkalnych.

2.  Ustalenia ekologiczne:

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego: 40 %.

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

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: 25 %;

2) maksymalna wysokość zabudowy: 20,0 m;

3) wskaźnik intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej: od 0,50 do 1,25;

4) budynki kryte dachami płaskimi lub stromymi;

5) istniejące garaże blaszane - do likwidacji, dopuszcza się ich utrzymanie i użytkowanie do czasu 
zapotrzebowania terenu na cele zgodne z planem;

6) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 1300 m2;

7) nieprzekraczalna linia zabudowy określona na rysunku planu;

8) część terenu objęta strefą WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk 
archeologicznych, pokazana na rysunku planu.

4.  Ustalenia zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

Stosuje się ustalenia § 6 ust. 4.

5.  Ustalenia komunikacyjne:

1) obsługa z terenu Z.P.6025.KD.D;

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 sanitarnych 
i wód opadowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: Z.P.6025.KD.D, 
Z.P.6002.MW,U, Z.P.6005.MN, Z.P.6007.MW,U;

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

3) teren objęty strefą ochronną – teren ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej „Świerczewo”.

§ 13.  Teren elementarny Z.P.6007.MW,U 

1.  Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych w partery budynków mieszkalnych.

2.  Ustalenia ekologiczne: 

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach terenu elementarnego: 40 %.

3.  Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 
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1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: 25 %;

2) maksymalna wysokość zabudowy: 22,0 m;

3) wskaźnik intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej od 0,2 do 1,6;

4) budynki kryte dachami płaskimi lub stromymi;

5) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 1300 m2;

6) nieprzekraczalna linia zabudowy określona na rysunku planu.

4.  Ustalenia zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

Stosuje się ustalenia § 6 ust. 4.

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsługa z terenu Z.P.6025.KD.D;

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 sanitarnych 
i wód opadowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: Z.P.6017.KD.G, 
Z.P.6025.KD.D, Z.P.6006.MW,U, Z.P.6007.MW,U;

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację i budowę w nowej lokalizacji stacji 
transformatorowej SN/nn;

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

4) dopuszcza się lokalizację nowej stacji transformatorowej SN/nn i realizację sieci 
elektroenergetycznych;

5) teren objęty strefą ochronną – teren ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej „Świerczewo”.

§ 14.  Teren elementarny Z.P.6008.UK

1.  Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa sakralna;

2) dopuszcza się funkcje związane z działalnością kościoła oraz zabudowę towarzyszącą niezbędną 
do obsługi terenu.

2.  Ustalenia ekologiczne:

Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach działki budowlanej: 60%.

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

1) maksymalna wysokość obiektu sakralnego: 35 m;

2) maksymalna wysokość zabudowy dla obiektów towarzyszących: 15 m;

3) budynki kryte dachami dowolnymi o dowolnych parametrach;

4) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: 30%;

5) wskaźnik intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej od 0,1 do 1,2;

6) w granicach działki nr 2/15 z obrębu 2074:

a) zakazuje się zagospodarowania tymczasowego w formie tymczasowych obiektów 
budowlanych, z wyłączeniem naziemnych urządzeń sportowych,

b) zakazuje się nasadzeń nowych drzew,

c) dopuszcza się obecne zagospodarowanie terenu;
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