Załącznik 1
OFERTA INWESTYCYJNA

I.

OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU „GDÓW”

1) Położenie i własność
Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego planu zagospodarowania
przestrzennego dla m. Gdów (działka nr 891/36) oraz projektu planu dla miejscowości Gdów,
który jest w trakcie sporządzania.
W związku z powyższym, w zależności od zainteresowania przedłożoną ofertą
inwestycyjną, istnieje możliwość wprowadzenia do w/w projektu planu zmian,
uwzględniających w ustalonym zakresie,
oczekiwania Inwestora, dotyczące np.
zagospodarowania terenu (w tym zmiany układu komunikacyjnego).
Teren wskazany pod rozwój różnych funkcji związanych z prowadzeniem działalności
(tereny przemysłowe, tereny komercyjne, produkcyjne, giełdy towarowe, składy, bazy,
warsztaty a także użytki rolne) kształtuje się następująco:



teren o symbolu P/U

powierzchnia przemysłowa
1,6666 ha
powierzchnia ciągów komunikacyjnych 0,510 ha
powierzchnia pod rezerwę kolejowa
0,760 ha
(teren stanowi własność Gminy Gdów)



teren o symbolu UC1

powierzchnia łączna
9,46 ha
(teren Agencji Nieruchomości Rolnych –
Specjalna Strefa Ekonomiczna Krakowskiego
Parku Technologicznego, Podstrefa Gdów)



teren o symbolu RZ

powierzchnia łączna
1,81 ha
(teren stanowi własność Gminy Gdów)

Łączna powierzchnia wszystkich w/w terenów wynosi:

14, 2066 ha

Szczegółowy opis gruntów Gminy Gdów oferowanych do sprzedaży stanowi załącznik nr 2 a
i 2 b.
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Aktualny projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Gdów
obrazuje załącznik opisowy numer 3a oraz graficzny nr 3b. Lokalizację szczegółową działek
gminy Gdów oferowanych na sprzedaż w stosunku do Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Krakowskiego Parku Technologicznego- Podstrefa Gdów – stanowi załącznik nr 4.
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Specjalna Strefa Ekonomiczna- Podstrefa w Gdowie – widok obecny.

 OTOCZENIE NIERUCHOMOŚCI
- w sąsiedztwie znajdują się:
zakłady produkcyjne branży: drzewnej, tworzyw sztucznych, hurtownia artykułów
przemysłowych, tereny niezabudowane stanowiące użytki rolne.
- budowa obwodnicy Gdowa – w fazie realizacji, przebieg w najbliższym otoczeniu
nieruchomości,
- korytarz linii kolejowej – wyznaczony w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, po zmianie planu tereny linii kolejowej przebiegać będą poza obszarem
inwestycyjnym ujętym w ofercie.


DOSTĘPNOŚĆ DO URZĄDZEŃ INFRASTUKTURY TECHNICZNEJ

- Zasilanie w wodę
Przeprowadzono pomiary sprawdzające mające na celu określenie wydajności sieci
wodociągowej w tym rejonie.
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Ilość hydrantów - 2 szt. hydrantów nadziemnych 80 mm.
Rurociąg zasilający Strefę - PVC 110 mm.
Wydajność każdego z hydrantów - Q = 8,7 l/s
Po odliczeniu zapotrzebowania gospodarczego ( bytowego ) na wodę w tym
rejonie możemy zapewnić dostawę do Strefy w ilości - 4,0 l/s = 14,4 m3/h
- Odprowadzenie ścieków sanitarnych
Odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu Strefy jest możliwe poprzez
dwa rozwiązania:
 wykorzystanie

kolektora

grawitacyjnego

PVC

200

mm,

charakteryzującego się spadkiem 0,005 a zlokalizowanym na terenach przyległych
do ul. Staszica wraz z sięgaczem do ul. Przemysłowej. Koniec kolektora przy
istniejącej stolarni.
 przy wykorzystaniu istniejącej przepompowni ścieków zlokalizowanej w części
południowo-zachodniej.

Pompowanie

dzięki

wykonanemu

rurociągowi

ciśnieniowemu o średnicy 100 mm. Wlot do studzienki rozprężnej na końcówce
kolektora grawitacyjnego PVC 200 mm będącego odgałęzieniem kanalizacji
sanitarnej w ulicy Staszica.
W chwili obecnej oczyszczalnia ścieków w Gdowie jest po modernizacji. Może przyjąć
1200 m3/dobę aby uzyskać jej pełne obciążenie technologiczne.
Wymagane wskaźniki oczyszczenia charakteryzują sie następującymi wielkościami:
BZT5 - 25,0 mg/l, CHZT - 125,0 mg/l, zawiesina 35,0 mg/l.
Pozwolenie wodno-prawne obowiązuje do dnia 06.04.2017 roku.
- Zasilanie energią elektryczną
Linie energetyczne w odległości 100- 200 m. Zakład energetyczny wyraził wolę budowy
nowego odcinka sieci pod potrzeby Inwestora. Dostępna moc do 4 MW, po wybudowaniu
stacji GPZ, której realizacja może rozpocząć się po podpisaniu umowy Inwestora z
dostawcą energii Tauron.
- Zasilanie w gaz
W pobliżu terenu inwestycyjnego znajduje się sieć gazu średnioprężnego. W odległości
ok. 300 m od granicy działek inwestycyjnych przebiega sieć gazu średnioprężnego z
istniejącą podstacją gazową o wydajności do 1000 m3.
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Załącznik 2a
Gdów, 28.10.2013 r.
Działki Gminy Gdów:
Działka nr: 891/36
Działki nr : 897, 898, 899, 900, 901

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU
Położenie

Nazwa lokalizacji

Gdów

Miasto / Gmina

Gdów

Powiat
Województwo
Powierzchnia
nieruchomości

Informacje
dotyczące
nieruchomości

wielicki
małopolskie

Maksymalna dostępna powierzchnia
ha 

4,7466 ha + 9,46 ha= 14,2066 ha

Właściciel / właściciele

Gmina Gdów ( 4,7466 ha)
Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział w Opolu (9,46 ha)

Aktualny plan zagospodarowania
przestrzennego (T/N)

Tak – dla działki 891/36
NIE – dla pozostałych działek.
Nowy plan miejscowy obejmujący
wszystkie działki uchwalony zostanie
w przyszłym roku.

Przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
(istniejącego i opracowywanego)

1Charakterystyka
działki
Klasa gruntów
Różnica poziomów terenu m

Tereny przemysłowe, tereny
komercyjne, produkcyjne, giełdy
towarowe, składy, bazy, warsztaty.
Użytki rolne.
Grunt RIVa – grunt gminny
Grunt RIIIa i IIIb- grunt ANR
Do 2 m

Zanieczyszczenia wód
powierzchniowych i gruntowych
(T/N)

Nie

Odpady znajdujące się
na terenie (T/N)

Nie

Poziom wód podziemnych m

szacunkowo 2-3m

Ryzyko wystąpienia zalań lub
obsunięć terenu (T/N)

Nie
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Przeszkody podziemne (T/N)

Ograniczenia
budowlane

Przeszkody występujące na
powierzchni terenu (T/N)
Istniejące ograniczenia ekologiczne
(T/N)
Budynki i zabudowania na terenie
(T/N)
Procent dopuszczalnej zabudowy %

TAK – urządzenia melioracji
szczegółowych (drenaż ceramiczny)
Nie
Nie
Nie
Bez ograniczeń w planie istniejącym
75 % wg projektu planu dla terenów
określonych symbolem UC1 i P/U

Ograniczenia wysokości budynków
m
Strefa buforowa m
Inne, jeśli występują

Do II kondygnacji – plan istniejący
Do 20 m w projekcie planu.
Nie występuje
Wykluczenie realizacji inwestycji
mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko
(szczególnie zanieczyszczenie wód)
Rezerwa kolejowa- zmiana przebiegu
terenów kolejowych w
opracowywanym projekcie planu
miejscowego (poza obszarem działki
gminnej)

Połączenia
transportowe

Droga dojazdowa do terenu
(rodzaj drogi i jej szerokość)

Droga gminna.
Droga wewnętrzna częściowo
urządzona, stanowiąca własność
gminy, szer. 8 m.
Możliwość realizacji dodatkowych
dróg dojazdowych i wewnętrznych po
gruntach gminy (pozostawiona
rezerwa).
Budowa obwodnicy Gdowa w trakcie
prac wykonawczych – odległość do
obwodnicy relacji BochniaMyślenice lub Kraków - ok. 800 m.

Autostrada / droga krajowa km
Kolej km

Bocznica kolejowa km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe
km

Najbliższe miasto wojewódzkie km


14 km
18 km - stacja Bochnia
18 km - stacja Bochnia
Port Lotniczy Kraków - Balice,
45 km
Kraków - 28 km
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Istniejąca
infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N)

NIE – linie energetyczne w
odległości 100- 200 m.
Zakład energetyczny wyraził wolę
budowy nowego odcinka sieci pod
potrzeby Inwestora.



Odległość przyłącza od
granicy terenu (m)



Napięcie kV



Dostępna moc (MW)

Według zapotrzebowania Inwestora

Gaz na terenie (T/N)



ok. 100 m – 200 m

Do 4 MW,
po wybudowaniu stacji GPZ, której
realizacja może rozpocząć się po
podpisaniu umowy Inwestora z
dostawcą energii Tauron
Tak, w odległości ok. 300 m od
granicy działki przebiega sieć gazu
średnioprężnego z istniejącą
podstacją gazową o wydajności do
1000 m3 .

Odległość przyłącza od
granicy działki m

ok. 300 m
w zależności od średnicy



Wartość kaloryczna MJ/Nm3

39,5



Średnica rury

mm

Woda na terenie (T/N)



Odległość przyłącza od
granicy terenu m

Dostępna objętość m3/24h

Kanalizacja na terenie (T/N)



Odległość przyłącza od
granicy terenu m

Dostępna objętość m3/24h

 Ograniczenie zrzutu ścieków
Odprowadzenie wód deszczowych
na terenie (T/N)
Oczyszczalnia ścieków na terenie
bądź w bezpośrednim sąsiedztwie
(T/N)
Telefony (T/N)

 50,  100
Tak – wodociąg gminny
50 m
345,6
z możliwością zwiększenia
Tak + pompownia na działce
ok. 100 m ( 200,  250)
w zależności od średnicy
1200 m3/24h
Tylko ścieki komunalne
Nie
Nie
TAK - sieci komórkowe
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GDÓW
Grunty oferowane do sprzedaży na cele inwestycyjne
Nr
działki

Powierzchnia
działki w ha

Użytek i
klasa
gruntu

891/36

2,9366

RIVa

897

0,28

RIVa, ŁIII

Brak planu miejscowego, użytki rolne

898

0,18

ŁIII, ŁIV

Brak planu miejscowego, użytki rolne

899

0,25

ŁIII, ŁIV

Brak planu miejscowego, użytki rolne

900

0,22

ŁIII, ŁIV

Brak planu miejscowego, użytki rolne

901

0,88

ŁIII, ŁIV

Brak planu miejscowego, użytki rolne

Razem pow.
kompleksu:

4,7466

Przeznaczenie w obowiązującym planie
miejscowym
Posiada obowiązujący plan miejscowy.
Położona jest w terenach oznaczonych
symbolem P – przemysłu, usług baz,
składów (1,6666 ha), terenów
komunikacyjnych pod wewnętrzne drogi
dojazdowe KD (0,51 ha), terenów
przeznaczonych pod rezerwę kolejową
oznaczonych symbolem KK (0,76 ha).
Trwają prace nad zmianą planu i zmianą
przeznaczenia w całości pod tereny
przemysłowe

Uwagi:
Sprzedaż kompleksu w całości. Forma sprzedaży –
przetarg nieograniczony

Osoba do kontaktu: Janusz Nowak, tel. 12/ 288 94 30

Załącznik 3 a
-PROJEKTMIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY GDÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI
GDÓW: ustalenia dla terenów UC 1 i P/U
(wydruk z dnia 24.10.2013 r)
§ 16.
1. W zakresie ochrony środowiska i przyrody obowiązują następujące zasady:
1) na obszarze objętym planem wprowadza się ochronę zasobów wodnych
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 443 Dolina rzeki Raby.
W obszarze tym obowiązuje zakaz lokalizowania nowych inwestycji bez
koniecznych zabezpieczeń przed przenikaniem do podłoża i wód
podziemnych substancji toksycznych oraz innych, szkodliwych dla wód
podziemnych,
2) wyznacza się w planie strefę korytarza ekologicznego rzeki Raby –
EKO RABA, o warunkach zagospodarowania:
a) ochrona i kształtowanie systemu przyrodniczego bezpośredniej obudowy
biologicznej rzeki Raby,
b) zachowanie zbiorowisk terasy łęgowej doliny Raby zapewniających
ochronę połączeń pomiędzy obszarami o znaczącej funkcji środowiskowej:
swobodne przemieszczanie się zwierząt, utrzymanie warunków lokalnego
klimatu, stosunków wodnych i charakterystycznej naturalnej szaty roślinnej,
c) możliwość wprowadzenia zadrzewień,
d) możliwość wprowadzenia dojazdów niewydzielonych, wytyczania
turystycznych tras pieszych i rowerowych,
e) zakaz lokalizacji nowych obiektów,
3) zachowanie powierzchni niezabudowanej zgodnie z ustaleniami dla
wydzielonych kategorii terenów jako powierzchni biologicznie czynnej,
4) zachowanie istniejących cieków wodnych wraz z zespołami roślinności
stanowiącymi elementy obudowy biologicznej dolin cieków wodnych;
obowiązuje zapewnienie ciągłości wód powierzchniowych,
5) prowadzenie regulacji cieków z ograniczeniem prostowania i skracania ich
biegów przy zapewnieniu utrzymania w razie potrzeby odtwarzania roślinności
nadbrzeżnej w tym zadrzewień stanowiących elementy zabudowy biologicznej
dolin rzecznych, a także przy zapewnieniu dostępu do wody dla zwierząt dziko
żyjących, zgodnie z przepisami odrębnymi,
6) zakaz wznoszenia ogrodzeń wzdłuż cieków wodnych w odległości mniejszej
niż 1,5 m od górnej krawędzi skarpy brzegowej, zgodnie z przepisami
odrębnymi,
7) ochrona małych zespołów, zadrzewień, w tym śródpolnych, ze względu na ich
rolę przeciwerozyjną i ekologiczną,
8) ochrona gleb.
2. W zakresie ograniczenia uciążliwości obiektów dla otoczenia obowiązują
następujące zasady:
1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko, oraz dla których raport o oddziaływaniu na środowisko wykazał
występowanie uciążliwości poza terenem inwestycji,
2) zakaz wymieniony w pkt. 1 nie obowiązuje elementów infrastruktury
oznaczonych na rysunku planu,
3) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód
powierzchniowych,
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4) realizacja nowej zabudowy wymaga wyposażenia jej w urządzenia do
odprowadzania ścieków, w tym w urządzenia zgodnie z §24 ust. 2,
5) podłączanie do sieci kanalizacyjnej sukcesywnie wraz z budową systemów
kanalizacji,
6) wprowadzanie do sieci kanalizacji komunalnej ścieków przemysłowych na
warunkach określonych w przepisach odrębnych,
7) zaleca się stosowanie do ogrzewania nowo realizowanych i rozbudowywanych
budynków, technologii i paliw o niskiej emisji zanieczyszczeń,
8) prowadzenie działalności usługowej, produkcyjnej lub hodowlanej nie może
powodować powstawania uciążliwości wykraczających poza granice terenu
inwestycji, do której użytkownik ma tytuł prawny; w szczególności dotyczy to
odorów, hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza,
9) w strefach uciążliwości komunikacyjnej należy zapewnić skuteczną ochronę
istniejących obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi poprzez zastosowanie
rozwiązań technicznych pozwalających na ochronę środowiska i zdrowia
zgodnie z przepisami odrębnymi,
10)w zakresie ochrony przed promieniowaniem niejonizującym związanym
z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi obowiązują przepisy
odrębne; zasady dotyczące budowy i lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury
elektroenergetyki i telekomunikacji zostały określone w §24 ust. 4 i 6.
3. Dla celów ochrony przed hałasem wprowadza się dopuszczalne poziomy hałasu
w środowisku; zgodnie z przepisami odrębnymi:
1) tereny przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej (MW, MN1, MN2,
MN3, ML) powinny spełniać wymogi określone dla terenów przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową,
2) tereny usług nauki i oświaty (UO) powinny spełniać wymogi określone dla
budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
3) tereny związane z działalnością gospodarczą i usługami publicznymi (MU1,
MU2, UC1, UC2, UP, UP/US) powinny spełniać wymogi określone dla terenów
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,
4) tereny zieleni urządzonej (UT1, UT2, UT3, ZL2, ZP1, ZP2) powinny spełniać
wymogi określone dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjnowypoczynkowe,
5) dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej położonej na terenach obiektów
produkcyjnych, składów, magazynów i usług (P/U) ochrona przed hałasem
polega na stosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających właściwe
warunki akustyczne w budynkach,
6) dla nowej zabudowy mieszkaniowej lokalizowanej w terenach przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową w strefie uciążliwości komunikacyjnej, ochrona
przed hałasem polega na stosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających
właściwe warunki akustyczne w budynkach,
7) dla pozostałych terenów nie określa się w planie, ich kwalifikacji; w terenach
tych będą miały zastosowanie przepisy odrębne.
4. W celu ochrony przed zagrożeniem osuwania się mas ziemnych ustala się
następujące zasady:
1) dla obszarów nieaktywnych osuwisk o numerze 12275 i 12320, wyznaczonych
na „Mapie osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla
gminy Gdów”, wykonanej w ramach realizacji projektu Systemu Osłony
Przeciwosuwiskowej „SOPO” przez Państwowy Instytut Geologiczny,
dopuszcza się możliwość wykonywania robót ziemnych oraz realizacji
obiektów budowlanych pod warunkiem sporządzenia dokumentacji
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geologiczno-inżynierskiej, identyfikującej zagrożenia mogące wystąpić w
trakcie oraz po zakończeniu wykonywania robót budowlanych, a także
wskazujący sposób bezpiecznego zaprojektowania i wykonania obiektu
budowlanego przy wykluczeniu powstania zagrożeń dla terenów sąsiednich,
2) zakazuje się wprowadzania zmian w ukształtowaniu terenu, m.in. poprzez
nadsypywanie gruntu, za wyjątkiem prac ziemnych związanych z procesem
inwestycyjnym zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. W celu ochrony przed zagrożeniem erozją gleb ustala się następujące zasady:
1) ochrona przeciwerozyjna gleb poprzez wprowadzenie trwałego pokrycia
roślinnego (łąki, zadrzewienia) na terenach o spadkach powyżej 12% i na
terenach ruchów masowych gruntu,
2) na terenach gruntów rolnych dopuszcza się sukcesywne tworzenie nowych
zadrzewień i zalesień oraz wprowadzanie zieleni o znaczeniu
przeciwerozyjnym w trybie przepisów odrębnych.
6. W celu ochrony przed oddziaływaniem wód powodziowych lub podtopień ustala
się dla obszarów wyznaczonych w sporządzonym przez Dyrektora RZGW w
Krakowie opracowaniu „Studium ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Raby”
następujące zasady:
1) na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wyznaczonym na podstawie
zasięgu zalewu wodami powodziowymi Q5% oraz częściowo wodą Q1% od
rzeki Raby, obowiązują zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
wynikające z przepisów odrębnych,
2) w strefie zagrożenia powodziowego, pomiędzy granicą obszarów
szczególnego zagrożenia powodzią wyznaczoną w oparciu o zasięg zalewu
wodą Q5% a zasięgiem zalewu wodę Q1%, nowe obiekty kubaturowe muszą
być wyposażone w rozwiązania konstrukcyjno-techniczne dostosowane do
rzędnej wody Q1%.
7. W zakresie ochrony przed zagrożeniami związanymi z odpadami:
1) zakazuje się składowania odpadów w obrębie obszaru objętego planem,
2) gromadzenie odpadów przed ich wywozem możliwe jest wyłącznie
w przystosowanych do tego celu miejscach, w sposób niezagrażający
zanieczyszczeniem powietrza, wód i gruntu przez pylenie, emisje gazów
i odcieki.
§ 36.
1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UC
– Tereny zabudowy usługowej – usługi komercyjne i produkcyjne (UC1,
UC2):
1) przeznaczenie podstawowe:
a) budynki administracyjne i biurowe,
b) hotele,
c) obiekty usług komercyjnych,
d) obiekty produkcyjne i magazynowe,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi publiczne wbudowane w budynki administracyjne i biurowe,
b) budynki gospodarcze, garaże związane z przeznaczeniem podstawowym,
c) sieci i obiekty infrastruktury technicznej,
d) drogi wewnętrzne, parkingi i miejsca postojowe,
e) zieleń urządzona.
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością realizacji remontów oraz
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rozbudowy, przebudowy i nadbudowy, z zachowaniem warunków określonych
w pkt 2 do 8,
2) obiekty przeznaczenia dopuszczalnego wymienione w ust. 1 pkt 2a, 2b nie
mogą stanowić więcej niż 30% powierzchni przeznaczenia podstawowego w
terenie inwestycji,
3) forma architektoniczna budynków usługowych i gospodarczych powinna
spełniać następujące wymagania:
a) wysokość zabudowy nie może być większa niż:
 20 m w obrębie terenów UC1,
 15 m w obrębie terenów UC2,
b) dachy budynków należy wznieść jako dwuspadowe lub wielospadowe,
symetryczne, o kącie nachylenia 5o÷45o, stałym na całej długości połaci
z kalenicą główną dachów usytuowaną równolegle do dłuższego boku
rzutu prostokątnego budynku, wysięg okapu nie mniejszy niż 0,5 m,
c) dachy w kolorach czerwieni, brązu i bordo,
d) poddasza mogą być doświetlone za pomocą lukarn, przy czym na jednym
budynku należy stosować jedną formę lukarn, dopuszcza się doświetlenie
oknami połaciowymi,
e) obiekty usługowe, gospodarcze i garaże mogą być realizowane jako
dobudowane, wbudowane w budynki lub wolnostojące,
f) zaleca się wykonywanie ogrodzeń z drewna, kamienia, siatki lub cegły;
ustala się usytuowanie ogrodzeń od strony drogi zgodnie z przepisami
odrębnymi,
4) zakazuje się:
a) lokalizacji budynków mieszkalnych,
b) realizacji dachów asymetrycznych z kalenicą przesuniętą w pionie lub
poziomie oraz dachów płaskich i kopertowych,
c) stosowania do wykończenia elewacji tłuczonych luster i szkła barwionego
oraz niskostandardowych materiałów takich jak blacha falista, siding,
5) minimum 25% powierzchni terenu inwestycji należy urządzić jako
powierzchnię biologicznie czynną,
6) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 75% powierzchni terenu
inwestycji,
7) nie dopuszcza się do wydzielania nowych działek o powierzchni mniejszej niż
30 arów,
8) place manewrowe i postojowe należy zapewnić w obrębie terenów UC.
3. Uciążliwość obiektów poza granicami terenu inwestycji, na których są
zlokalizowane nie może stanowić zagrożenia dla zachowania standardów jakości
środowiska, określonych w przepisach odrębnych.
§ 37.
1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem P/U
– Tereny obiektów produkcyjnych, usług, składów i magazynów:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) obiekty związane z produkcją, wytwórczością i przetwórstwem,
b) obiekty magazynowe, składowe, hurtownie,
c) budynki administracyjne,
d) obiekty usług z zakresu handlu detalicznego, rzemiosła,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zaplecze socjalne,
b) sieci i obiekty infrastruktury technicznej,
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c) drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, place parkingowe,
d) zieleń urządzona.
2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością realizacji remontów oraz
rozbudowy, przebudowy i nadbudowy, z zachowaniem warunków określonych
w pkt 2 do 9,
2) obiekty przeznaczenia dopuszczalnego wymienione w ust. 1 pkt 2a nie mogą
stanowić więcej niż 10% powierzchni przeznaczenia podstawowego w terenie
inwestycji,
3) forma architektoniczna budynków i obiektów powinna spełniać następujące
wymagania:
a) wysokość zabudowy nie może być większa niż 20 m,
b) obowiązują dachy dwuspadowe, o jednakowym kącie nachylenia 5 o÷45o,
c) dachy w kolorach czerwieni, brązu i bordo,
d) materiały wykończeniowe elewacji winny być w jasnej tonacji, zaś
elementy drewniane i kamienne w kolorach naturalnych,
4) zakazuje się:
a) lokalizacji budynków mieszkalnych i mieszkań wbudowanych,
b) składowania na otwartych powierzchniach materiałów pylących lub
stanowiących zagrożenie dla środowiska wodnego,
c) lokalizowania otwartych powierzchni składowych w odległości mniejszej niż
5 m od linii rozgraniczających dróg.
5) minimum 25% powierzchni terenu inwestycji należy urządzić jako
powierzchnię biologicznie czynną,
6) powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 75% powierzchni terenu
inwestycji,
7) nie dopuszcza się do wydzielania nowych działek o powierzchni mniejszej niż
45 arów,
8) place manewrowe i postojowe należy zapewnić w obrębie terenów P/U,
9) w zagospodarowaniu terenów należy stosować zieleń o funkcjach izolacyjnoestetycznych.
3. Uciążliwość obiektów poza granicami terenu inwestycji, na których są
zlokalizowane, nie może stanowić zagrożenia dla zachowania standardów jakości
środowiska określonych w przepisach odrębnych.
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