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11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej
nie określa się
12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
jak w stanie istniejącym
13. Stawka procentowa
0%
14. Inne zapisy
dopuszcza się jezdnię jednoprzestrzenną
KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC

do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosakowo
1. Symbol 1.3 KDZ
2. Klasa i nazwa drogi
Droga zbiorcza
3. Parametry i wyposażenie
1) szerokość w liniach rozgraniczających: 30,0m i 35,0m
2) przekrój: dwie jezdnie dwupasowe lub jednopasowe
3) wyposażenie: chodnik, ścieżka rowerowa na odcinku drogi o szerokości 35,0m, oświetlenie
4) inne parametry: nie określa się
4. Powiązania z układem zewnętrznym
z drogą1.2KDZ
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo na tereny zielone w liniach rozgraniczających
drogi lub do kanalizacji deszczowej
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
część terenu znajduje się w strefie ochrony archeologicznej - obowiązują ustalenia §9 rozdz. 1
7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
1) mała architektura: dopuszcza się
2) nośniki reklamowe: nie dopuszcza się,
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie dopuszcza się
4) urządzenia infrastruktury technicznej:po uzgodnieniu z zarządcą drogi
5) zieleń: dopuszcza się
6) inne: nie określa się
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych
na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
nie dotyczy
9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
dopuszcza się przeprowadzanie podziałów wyłącznie zgodnie z liniami rozgraniczającymi
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu
obowiązują ustalenia §9 rozdz. 1
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej
nie dotyczy
12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
jak w stanie istniejącym
13. Stawka procentowa
0%
14. Inne zapisy
zaleca się wprowadzenie pasa zieleni urządzonej

KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC

do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosakowo
1. Symbol 2 KDZ
2. Klasa i nazwa drogi

