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2) kontroli ”osiadania u”rawnieL zawodowych ”rzez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dzie-

dzinie geodezji i kartografii; 

3) kontroli dziaJania administracji geodezyjnej i kartograficznej; 

4) ewidencjonowania lokalnych systemów informacji o terenie. 

  14Ł Śo zakresu dziaJania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie nalewy 
prowadzenie s”raw dotyczących: 
1) ochrony zdrowia ludzkiego ”rzed niekorzystnym w”Jywem szkodliwo`ci i uciąwliwo`ci `rodowisk; 
2) za”obiegania ”owstawaniu chorób, w tym chorób zakaunych i zawodowych; 

3) ksztaJtowania od”owiednich ”ostaw i zachowaL zdrowotnychŁｬ. 

§ 2. źarządzenie wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszeniaŁ 
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UCHWAIA NR XLII/368/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI 

 z dnia 2 lipca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Cedynia. 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. 

Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, zm. z 2007 r. 

Nr 127, poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), Rada Miej-

ska w Cedyni uchwala, co nastę”uje: 

ŚźIAI I 
PRźśPISY OGÓLNś 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXXVII/341/06 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 7 lipca 2006 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

miasta Cedynia, uchwalonym uchwaJą Rady Miejskiej w Cedyni Nr XXX/281/05 z dnia 21 listopada 

2005 rŁ, ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego gminy Cedynia ”rzyjętego uchwaJą Nr III/26/02 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 30 grudnia 

2002 rŁ, zmienionego uchwaJą Nr XLI/362/2010 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 24 czerwca 2010 r. 

w s”rawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 
miasta i gminy Cedynia, uchwala się zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

miasta Cedynia w granicach obrębu, zwaną dalej ｭzmianą ”lanuｬ. 
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2. Zmiana planu miejscowego obejmuje obszar w granicach miasta Cedynia o Jącznej ”owierzchni 
164,99 ha, którego granice ustala rysunek zmiany ”lanu miejscowego w skali 1:1000, stanowiący za-

Jącznik nr 1 do niniejszej uchwaJyŁ 

3. Integralnymi czę`ciami ”lanu jest niniejsza uchwaJa oraz nastę”ujące zaJączniki do uchwaJy: 

zaJącznik nr 1 - rysunek zmiany planu w skali 1: 1000; 

źaJącznik nr 2 - wyrys ze ｭźmiany studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania przestrzennego 

gminy Cedyniaｬ; 

zaJącznik nr 3 - okre`lenie s”osobu roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu; 

zaJącznik nr 4 - okre`lenie s”osobu realizacji za”isanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej nalewących do zadaL wJasnych gminy i zasad ich finansowania. 

§ 2. 1. Przedmiotem zmiany planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowa-

nia terenów mieszkalnictwa, ”rodukcji, usJug handlu, gastronomii, ”ublicznych, s”ortu, rekreacji, rzemio-

sJa nieuciąwliwego, infrastruktury technicznej, komunikacji, ”oJowonych w granicach administracyjnych 

miasta Cedynia. 

2. źmiana ”lanu obejmuje ”eJny zakres wskazany w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

RozdziaJ ń 

Zasady konstrukcji planu 

§ 3. 1. Obszar zmiany ”lanu ”odzielony jest na tereny funkcjonalne, dla których ustala się ”rzezna-

czenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenu. W granicach terenów elementarnych 21źP i 146Z 

wystę”ują wydzielenia wewnętrzne (źŚ na terenie 21ZP i UK oraz KP na terenie 146ź), dla których ustala 
się odrębne zasady zagos”odarowania terenu ujęte w ustaleniach szczegóJowych dla tych terenów funk-

cjonalnych. 

2. Ustalenia formuJowane są na dwóch ”oziomach: ogólnym i szczegóJowymŁ Ustalenia ogólne obo-

wiązują na caJym obszarze ”lanu lub jego czę`ci okre`lonej w tek`cie ustaleniaŁ Ustalenia szczegóJowe 
obowiązują dla terenu funkcjonalnego. 

3. Ustalenia obowiązujące dla ”oszczególnych terenów funkcjonalnych skJadają się z sumy ustaleL 
ogólnych i ustaleL szczegóJowychŁ PeJny tekst ustaleL dla okre`lonego obszaru zawiera ustalenia ogólne 
i ustalenia szczegóJowe dla terenu funkcjonalnego, w którym znajduje się dany obszar, chyba we ustalenia 
szczegóJowe stanowią inaczejŁ 

4. W tek`cie zmiany ”lanu i na rysunku zmiany ”lanu miejscowego ”oszczególne tereny funkcjonalne 
oznaczone zostaJy symbolami okre`lającymi: kolejny numer terenu funkcjonalnego oraz symbol funkcji 
podstawowej np.: 1UA. 

§ 4. 1. W obszarze objętym zmianą ”lanu wydziela się tereny zabudowy mieszkaniowej, o funkcjach 

oznaczonych na rysunku nastę”ującymi symbolami: 

1) MN,U - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszeniem usJug; 
2) MW,U - dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszeniem usJugŁ 

2. W obszarze objętym zmianą ”lanu wydziela się tereny zabudowy usJugowej, o funkcjach oznaczo-

nych na rysunku nastę”ującymi symbolami: 

1) UA - dla usJug administracji; 
2) UH - dla handlu; 

3) UI - dla innych usJug; 
4) UK - dla usJug kultury; 
5) UO - dla usJug o`wiaty z towarzyszeniem zieleni; 

6) US - dla sportu i rekreacji; 

7) UT - dla zabudowy obsJugi ruchu turystycznego; 
8) UZ - dla usJug zdrowiaŁ 
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3. W obszarze objętym zmianą ”lanu wydziela się tereny uwytkowane rolniczo oraz tereny zabudowy 
techniczno - produkcyjnej, o funkcjach oznaczonych na rysunku nastę”ującymi symbolami: 

1) R - dla u”raw rolnych, Jąk, ”astwisk; 

2) RU - dla obsJugi ”rodukcji w gospodarstwach rolnych; 

3) ZD - dla ogrodów dziaJkowych; 
4) P - dla obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynówŁ 

4. W obszarze objętym zmianą ”lanu wydziela się tereny zieleni i wód, o funkcjach oznaczonych na 

rysunku nastę”ującymi symbolami: 

1) Z - dla zieleni nieurządzonej; 
2) ZC - dla zieleni cmentarnej; 

3) ZL - dla ”rodukcji le`nej; 
4) ZP - dla zieleni parkowej; 

5) WS - dla wód ”owierzchniowychŁ 

5. W obszarze objętym zmianą ”lanu wydziela się tereny komunikacji, o funkcjach oznaczonych na 

rysunku nastę”ującymi symbolami: 

1) KD-G - dla komunikacji drogowej - ulic gJównych; 
2) KD-Z - dla komunikacji drogowej - ulic zbiorczych; 

3) KD-L - dla komunikacji drogowej - ulic lokalnych; 

4) KD-D - dla komunikacji drogowej - ulic dojazdowych; 

5) KP - dla komunikacji pieszej; 

6) KR - dla komunikacji rowerowej; 

7) KS - dla obsJugi komunikacji samochodowej: KS - stacji paliw, KSg - garawy, KS” - ”arkingówŁ 

6. W obszarze objętym zmianą ”lanu wydziela się tereny infrastruktury technicznej, o funkcjach ozna-

czonych na rysunku nastę”ującymi symbolami: 

1) E - dla elektroenergetyki; 

2) K - dla kanalizacji; 

3) T - dla telekomunikacji; 

4) W - dla wodociągówŁ 

7. źmiana ”lanu miejscowego do”uszcza w”rowadzenie funkcji uzu”eJniających dla funkcji ”odsta-

wowych, ustalonych dla terenów objętych ustaleniami ”lanu miejscowego, bez ”owodowania zmiany 
charakteru zagospodarowania oraz warunków ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego i kulturowego w ich 

obrębieŁ źasady w”rowadzania funkcji uzu”eJniających zawierają ustalenia ŚziaJu II niniejszej uchwaJyŁ 

8. Ustalenia formuJowane są na dwóch ”oziomach: ogólnym i szczegóJowymŁ Ustalenia ogólne obo-

wiązują na caJym obszarze ”lanu lub jego czę`ci okre`lonej w tek`cie ustaleniaŁ Ustalenia szczegóJowe 
obowiązują dla terenu funkcjonalnego. 

9. Ustalenia obowiązujące dla ”oszczególnych terenów funkcjonalnych skJadają się z sumy ustaleL 
ogólnych i ustaleL szczegóJowychŁ PeJny tekst ustaleL dla okre`lonego obszaru zawiera ustalenia ogólne 
i ustalenia szczegóJowe dla terenu funkcjonalnego, w którym znajduje się dany obszar, chyba we ustalenia 
szczegóJowe stanowią inaczejŁ 

10. Przebieg linii rozgraniczających ”oszczególne tereny funkcjonalne dla celów o”racowaL geodezyj-

nych nalewy okre`lić ”o”rzez odczyt osi linii z rysunku zmiany planu miejscowego. 

§ 5. Ilekroć w zmianie ”lanu uwywa się okre`leL takich jak: 

1) ｭdach symetrycznyｬ- ”lanu nalewy ”rzez to rozumieć dach o jednakowym kącie nachylenia oraz symetrii 
ukJadu ”oJaci; 

2) ｭdach stromyｬ - (w rozumieniu zmiany ”lanu) nalewy ”rzez to rozumieć równe formy dachów o co 

najmniej dwóch ”oJaciach gJównych ”ochylonych ”od kątem co najmniej 25 sto”niŁ źa formę dachu 

stromego uznaje się takwe dach mansardowy; 
3) ｭelewacja frontowa - nalewy ”rzez to rozumieć elewację budynku zwróconą w kierunku ulicy publicz-

nej lub wewnętrznej, w ”rzy”adku budynków narownych nalewy ”rzez to rozumieć dwie elewacje na-

rownika znajdującego się u zbiegu ulic; 
4) ｭnieprzekraczalna linia zabudowyｬ - nalewy ”rzez to rozumieć linię ograniczającą obszar usytuowania 

budynkuŁ Lico budynku nie mowe ”rzekraczać nie”rzekraczalnej linii zabudowy; 
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5) ｭobowiązująca linia zabudowyｬ - nalewy ”rzez to rozumieć linię wyznaczającą ”oJowenie lica budynku; 
6) ｭteren funkcjonalnyｬ- nalewy ”rzez to rozumieć wydzielony liniami rozgraniczającymi obszar o okre-

`lonej w planie miejscowym funkcji podstawowej, oznaczony symbolem zgodnie z § 3 ust. 1-6; 

7) ｭtymczasowe zagospodarowanieｬ - nalewy ”rzez to rozumieć okre`lony uchwaJą s”osób korzystania 
z terenu do momentu docelowego zainwestowania zgodnego z funkcją terenu okre`loną za”isami 
planu miejscowego; 

8) ｭudziaJ ”owierzchni zabudowyｬ- nalewy ”rzez to rozumieć udziaJ ”owierzchni budynków ”oJowonych 
w obrębie dziaJki budowlanej (z wyJączeniem udziaJu ”owierzchni biologicznie czynnej oraz ciągów 
komunikacyjnych), liczony ”o obrysie zewnętrznym murów, ograniczony ”owierzchnią wyrawoną ”ro-

centem powierzchni zabudowy w ”ro”orcji do caJkowitej ”owierzchni dziaJki; 
9) ｭWKZｬ- nalewy ”rzez to rozumieć sJuwby wojewódzkiego konserwatora zabytków; 
10) ｭwymagany ukJad dachuｬ- nalewy ”rzez to rozumieć ustalony ”rzebieg najdJuwszego odcinka kalenicy 

dachu dwu lub wielos”adowego od strony linii zabudowy, ulicy lub ciągu ”ieszego, lub tew wymagany 
”rzebieg dJuwszego boku dachu ”Jaskiego; 

11) ｭzabudowa pierzejowaｬ - nalewy ”rzez to rozumieć zabudowę ciągJą, stykającą się `cianami szczyto-

wymi i dającą ws”ólną `cianę frontową (”ierzeję)Ł W specyficznych przypadkach, w rozumieniu ni-

niejszego ”lanu, za zabudowę ”ierzejową uwawa się równiew zabudowę z niewielkimi przerwami dają-
cą jednak czytelną linię zabudowyŁ Niniejszy ”rze”is nie zwalnia od konieczno`ci zachowania odlegJo-

`ci zgodnie z ”rze”isami dotŁ bez”ieczeLstwa ””owŁ; 
12) ｭharmonijna sylwetaｬ - nalewy ”rzez to rozumieć ciąg obiektów budowlanych, zieleni i innych obiek-

tów naturalnych (”rzede wszystkim uksztaJtowanie ”owierzchni terenu) wzajemnie dostosowanych 
do siebie ”od względem estetycznym; 

13) ｭ”owierzchnia s”rzedawyｬ - nalewy ”rzez to rozumieć czę`ć ogólnodostę”nej ”owierzchni obiektu 
handlowego stanowiącego caJo`ć techniczno - uwytkową, ”rzeznaczoną do s”rzedawy detalicznej, 
w której odbywa się bez”o`rednia s”rzedaw towarów (bez wliczania do niej ”owierzchni usJug 
i gastronomii oraz ”owierzchni ”omocniczej, do której wlicza się ”owierzchnie magazynów, biur, ko-

munikacji, ekspozycji wystawowej itp.); 

14) ｭreklama wbudowanaｬ - nalewy ”rzez to rozumieć miejsce lub urządzenie wykorzystywane do eks”o-

zycji na”isów i znaków graficznych o charakterze informacyjnym lub marketingowym. Reklama wbu-

dowana stanowi wtórny element wy”osawenia elewacji, umieszczony na zakoLczonym inwestycyjnie 
obiekcie budowlanymŁ Reklamą wbudowaną nie jest miejsce lub urządzenie, o którym mowa ”owy-

wej, stanowiące element ”ierwotnego wystroju lub ”rojektu budynku, a takwe szyld o powierzchni do 

0,3 m2; 

15) ｭreklama wolno stojącaｬ - nalewy ”rzez to rozumieć samodzielny obiekt ”rzeznaczony wyJącznie do 
eks”ozycji na”isów, znaków graficznych i innych elementów dekoracyjnych o charakterze informa-

cyjnym lub marketingowym; 

16) ｭstudnia awaryjnaｬ - nalewy ”rzez to rozumieć studnię ”ubliczną lub zakJadową albo wyznaczoną 
studnię ”rywatną za”ewniającą zao”atrywanie w wodę ludno`ci w warunkach specjalnych, tj. wy-

stą”ienia skawenia, klęsk wywioJowych lub wojny; 
17) ｭocena oddziaJywania na `rodowiskoｬ - nalewy ”rzez to rozumieć ”rocedurę okre`loną w ustawie 

Prawo ochrony `rodowiska jako ”rocedurę sJuwącą wydaniu decyzji `rodowiskowej; 
18) ｭStrefa A ochrony konserwatorskiejｬ - nalewy ”rzez to rozumieć strefę ochrony konserwatorskiej dobrze 

zachowanych ukJadów ”rzestrzennych lub ich fragmentów, uznanych za szczególnie warto`ciowe, 
stanowiące materialne `wiadectwo historii regionu lub miejscowo`ciŁ Obejmuje się nią obszary wy-

równiające się zasobem i sto”niem zachowania historycznie uksztaJtowanej struktury, ”odlegające 
ochronie poprzez utrzymanie istniejącej formy i substancji (n”Ł zes”oJy staromiejskie)Ł Ustala zasady 
ochrony i zachowania walorów kom”ozycji i architektury w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego; 

19) ｭStrefa K ochrony konserwatorskiejｬ - nalewy ”rzez to rozumieć strefę ochrony krajobrazu związanego 
z historycznym ukJadem ”rzestrzennym lub wystę”ującego autonomicznie, jako warto`ciowy krajo-

braz uksztaJtowany w wyniku dziaJalno`ci czJowieka n”Ł ”arki, cmentarze, obsadzenia ulic i traktów; 
20) ｭStrefa E ochrony konserwatorskiejｬ - nalewy ”rzez to rozumieć strefę ochrony eks”ozycji historycz-

nego zes”oJu lub jego dominantłdominanty, obejmującą tereny umowliwiające widok na ”anoramy 
i dominanty z ustalonych kierunków widokowych; 

21) ｭStrefa ｭWI.ｬ ochrony konserwatorskiejｬ - nalewy ”rzez to rozumieć strefę ”eJnej ochrony archeolo-

giczno-konserwatorskiej, wykluczającej wszelką dziaJalno`ć inwestycyjną i innąŁ Strefa ｭW.l.ｬ obej-

muje stanowiska w”isane do rejestru zabytków i ujęte w ewidencji sJuwby ochrony zabytków; 
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22) ｭStrefa ｭW.ll.ｬ ochrony konserwatorskiejｬ - nalewy ”rzez to rozumieć strefę czę`ciowej ochrony kon-

serwatorskiej stanowisk archeologicznych, do”uszczającej inwestowanie ”od okre`lonymi warunkami; 
23) ｭStrefa ｭWIII.ｬ ochrony konserwatorskiejｬ - nalewy ”rzez to rozumieć strefę ograniczonej ochrony 

konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, ”olegającej na ”rowadzeniu interwencyjnych badaL ar-

cheologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych. Strefa ｭW.lll.ｬ obejmuje stanowiska ujęte 
w ewidencji sJuwby konserwatorskiej. 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne dla obszaru ”lanu 

§ 6. Na terenie objętym zmianą ”lanu ustanawia się ustalenia ogólne obowiązujące na terenie caJego 
”lanu, chyba we ”oszczególne ustalenia ogólne zawęwają obszar ich obowiązywania do okre`lonego w nich 

terenu, lub w ”rze”isach szczególnych ”ostanowiono inaczejŁ 

§ 7. Ustalenia ogólne ustanawia się w nastę”ujących gru”ach: 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

źakazuje się lokalizacji nowych naziemnych stacji telefonii i stacji radiowych oraz wolno stojących masz-

tów antenowych na terenach wskazanych na rysunku zmiany ”lanu jako zabytkowy ukJad objęty strefą A 
ochrony konserwatorskiej, a takwe w strefie E ochrony ekspozycji wskazanej na rysunku zmiany planu. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) Obszar objęty ustaleniami zmiany ”lanu znajduje się na terenie: 
a) CedyLskiego Parku Krajobrazowego, gdzie do czasu o”racowania w trybie ”rze”isów o ochronie 

”rzyrody ”lanu ochrony Parku obowiązują ustalenia Roz”orządzenia Wojewody SzczeciLskiego 
Nr 3/93 z dnia 1 kwietnia 1993 r. w sprawie utworzenia CedyLskiego Parku Krajobrazowego 
(Dz. U. Woj. Szcz. Nr 4, poz. 49), 

b) obszaru s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 ｭDolina Dolnej Odryｬ (kod PLB320003), ze 

względu na ”oJowenie fragmentu ”óJnocnej czę`ci miasta `ci`le w obrębie wyznaczonego obszaru 

natura 2000 oraz bez”o`rednie sąsiedztwo granic miasta z tym obszarem 

c) specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ｭDolna Odraｬ (pod PLH320037), z uwagi na 

”oJowenie fragmentu ”óJnocnej czę`ci miasta `ci`le w obrębie wyznaczonego obszaru natura 

2000 oraz bez”o`rednie sąsiedztwo granic miasta z tym obszarem; 

2) Na ustalenia ”lanu mają ”onadto w”Jyw: 
a) zlokalizowany w ”obliwu ”rzedmiotowego terenu obszar s”ecjalnej ochrony ”taków Natura 2000 

ｭOstoja CedyLskaｬ (kod PLB320017), 

b) wykazane w waloryzacji ”rzyrodniczej gminy obszary ”ro”onowanych do objęcia ochroną w for-

mie uwytków ekologicznych (Uś-36, UE-37 i UE-38) ”oJowone na terenie miasta oraz (Uś-35 i) są-
siadujące z miastem, 

c) uwarunkowania wskazane w strefie ochrony ”rzeciw”owodziowej okre`lone w projekcie ｭStu-

dium bez”o`redniego zagrowenia ”owodzią na obszarze RźGW Szczecin; 
3) Śla obszarów wymagających ochrony ”rzyrodniczej wskazanych w ust. 2 pkt 1 i 2, pokazanych na 

rysunku zmiany ”lanu, w”rowadza się w ustaleniach szczegóJowych ”rocedury i zasady ”ostę”owa-

nia dające gwarancję minimalizacji negatywnego w”Jywu dziaJalno`ci inwestycyjnej i uwytkowania te-

renu na stan `rodowiska naturalnego; 
4) źmiana ”lanu okre`la nastę”ujące ustalenia ze względu na konieczno`ć s”eJnienia wymogów ochrony 

”rzeciw”owodziowej dla terenów wskazanych na rysunku ”lanu i w ustaleniach szczegóJowych, obję-
tych obszarem narawonym na niebez”ieczeLstwo zalania w ”rzy”adku ”rzelania się wód ”rzez koronę 
waJu ”rzeciw”owodziowego albo zniszczenie lub uszkodzenie waJów: 
a) ustala się ”oziom wód maksymalnych o ”rawdo”odobieLstwie wystę”owania raz z 100 lat (woda 

Q 1%) na 7,40 m npm, 

b) nakazuje się nastę”ujące rozwiązania techniczne stosowane ”rzy wznoszeniu nowej zabudowy: 

1. zakaz wznoszenia budowli z kondygnacjami podziemnymi, 

2. obowiązek stosowania ”eJnej izolacji ”oziomej i ”ionowej budowli na wysoko`ci zagrowonej 
zalaniem, o której mowa w pkt 4 lit. a, 

c) nakazuje się uwzględnienie wskazanych wywej wymogów równiew w odniesieniu do obiektów 
istniejących, w przypadku ich przebudowy lub modernizacji, 

d) w”rowadza się zakaz skJadowania substancji mogących, w razie wymycia wysoką wodą, ”owo-

dować zagrowenie dla `rodowiska lub istotne ”ogorszenie warunków sanitarnych; 
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5) wszelkie uciąwliwo`ci wynikające z lokalizacji usJug oraz obiektów ”rodukcyjnych i skJadowych ”o-

winny zamykać się w granicach dziaJki budowlanej; 
6) zakazuje się wycinki i przesadzania drzewostanu, a takwe likwidacji innej zieleni stanowiącej element 

kom”ozycji zes”oJu zabudowy lub zes”oJu zieleniŁ źakaz nie obejmuje dziaJaL inwestycyjnych związa-

nych z renowacją zabudowy historycznej lub odtworzeniem kom”ozycji ukJadu urbanistycznego 
w zes”ole zabudowy historycznej, cięć sanitarnych, ”rzebudowy ukJadu komunikacyjnego w tym bu-

dowy ”arkingów naziemnych i ”odziemnych oraz zes”oJów garawy; 
7) przy lokalizacji nowej i modernizacji istniejącej zabudowy mieszkaniowej wzdJuw ulic nalewy ”rzewi-

dzieć rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne Jagodzące lub eliminujące negatywne skutki są-
siedztwa tras komunikacyjnych; 

8) na dziaJkach zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usJugowej wewnątrz kwartaJów realizuje się 
w miarę mowliwo`ci bogaty ”rogram zieleniŁ 

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

1) na terenach objętych strefą A ochrony konserwatorskiej, wskazanych na rysunku ”lanu, ustala się 
jako dominującą kom”ozycję historycznego zes”oJu zabudowy obrzewnej, wzajemnie ”rzylegającej do 
siebie w formie ”ierzei wzdJuw ulic roz”lanowanych wedJug historycznego ukJaduŁ Ustalenie § 5 

pkt 11 stosuje się od”owiednio; 
2) nowe i ”rzeksztaJcane obiekty realizuje się zgodnie z wymogami harmonijnej sylwety i pierzei; 

3) do”uszcza się aktualnie wystę”ujące uwytkowanie terenu jako tymczasowe tj. do czasu zapotrzebo-

wania terenu na cel zgodny z ustaleniami planu; 

4) do”uszcza się remonty niezgodnych z ”lanem, istniejących w dniu jego wej`cia w wycie, obiektów 
budowlanych wzniesionych zgodnie z prawem; 

5) do”uszcza się zachowanie i ”rzebudowę istniejących legalnie schodów zewnętrznych i ramp wystają-
cych poza linie zabudowy; 

6) do”uszcza się w”rowadzanie nowych waluzji i rolet zewnętrznych w ”oziomie ”arterów i przyziemia 

wyJącznie w formie zwijanych lub skJadanych krat, ”od warunkiem umieszczenia ich w obrysie o`ciewa 

okna lub witryny; 

7) zakazuje się umieszczania instalacji i urządzeL technicznych na elewacjach od strony ulic i ”lacówŁ 
Zakaz nie dotyczy rur spustowych, instalacji odgromowych a takwe szafek gazowych, elektroenerge-

tycznych i telekomunikacyjnych nie wystających ”oza lico budynku; 
8) place zabaw i ewŁ ”lace ”arkingowe sytuuje się w ”rzestrzeni wewnętrznej kwartaJu, kom”onując je 

z udziaJem ”rogramu zieleni; 
9) na terenach wskazanych w § 7 ust. 3 pkt 1 do”uszcza się zabudowę bez”o`rednio ”rzy granicy 

dziaJki budowlanej; 
10) tereny przewidziane w ”lanie ”od usJugi s”ortu i rekreacji wy”osawać w ustę”y ”ubliczne; 
11) budynki z ”omieszczeniami ”rzeznaczonymi na ”obyt ludzi lokalizować ”oza zasięgiem zagroweL 

i uciąwliwo`ci w odlegJo`ciach okre`lonych w ”rze”isach odrębnych, lub stosować zabez”ieczenia 
techniczne gwarantujące od”owiednie ograniczenie uciąwliwo`ci; 

12) na dziaJkach budowlanych nalewy ”rzewidzieć miejsca na ”ojemniki sJuwące do czasowego gromadze-

nia od”adów staJych, z uwzględnieniem mowliwo`ci ich segregacji; 
13) na terenach wskazanych w § 7 ust. 3 pkt 1 nowe `mietniki i obiekty techniczne we wnętrzach kwar-

taJów zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo - usJugowej i usJugowej realizuje się jako wbudowane 
lub wolno stojące w ”rzy”adku braku mowliwo`ci realizacji wbudowanych; 

14) lokalizację obiektów maJej architektury oraz innych obiektów stanowiących wy”osawenie obszarów 
zainwestowania miejskiego n”Ł wiaty ”rzystankowe, budki telefoniczne, lam”y, tradycyjne sJu”y 
ogJoszeniowe warunkuje się nie ”owodowaniem ograniczeL dla komunikacji koJowej, rowerowej i pieszej, 

w tym dla umieszczania znaków i sygnaJów drogowych; 
15) na terenach wskazanych w § 7 ust. 3 pkt 1 zakazuje się lokalizacji nowych reklam wolno stojących, 

licząc od dnia wej`cia w wycie niniejszego ”lanuŁ źakaz nie obejmuje tradycyjnych sJu”ów ogJosze-

niowychŁ Wyklucza się montaw reklam wbudowanych w miejscach, w których reklamy emitujące ”ul-

sujące `wiatJo mogą zakJócać warunki mieszkaniowe oraz na dachach i elewacjach obiektów objętych 
ochroną konserwatorską w s”osób ”rzesJaniający wystrój elewacji; 

16) zakazuje się lokalizacji nowych i ”rzedJuwania lokalizacji istniejących reklam, szyldów oraz urządzeL 
technicznych na sJu”ach o`wietleniowych; 

17) na terenach wskazanych w § 7 ust. 3 pkt 1 do”uszcza się reklamy wbudowane o powierzchni do 

1 m, zawierające grafikę informacyjno - reklamową okre`lającą logo firmowe lub charakter ”rowadzo-

nej dziaJalno`ci w obiekcie i na dziaJce, na której reklama jest umieszczona; 
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18) zakazuje się umieszczania reklamłbanerówłsiatek reklamowych roz”iętych na caJej lub czę`ci elewacji 
budynku, za wyjątkiem reklamłbanerówłsiatek reklamowych na elewacjach budynków, rusztowa-

niach, ogrodzeniach, instalowanych w trakcie ”rowadzonych robót budowlanych; 

19) wysoko`ć zabudowy mierzy się od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynku 
(z wyJączeniem wej`ć do ”omieszczeL technicznych) do najwywszego ”unktu ”rzekrycia dachu (z wy-

Jączeniem obiektów technicznych takich jak n”Ł: maszynownie duwigów, stacje telefonii oraz wyj`cia 
na dach; 

20) do”uszcza się wysunięcia ”oza obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy na wysoko`ci ”owy-

wej ”arteru: wykuszy, gzymsów wieLczących - do 1,0 m, balkonów do 1,20 m, innych elementów 
programu architektonicznego - do 0,5 m Linie zabudowy ”rzyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne 
dla wszystkich elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: ”rzedsionków, schodów ze-

wnętrznych, daszków nad wej`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawy oraz 

ramp i ”ochylni (n”Ł dla nie”eJnos”rawnych); 
21) w obszarze zmiany ”lanu ustala się jako dominantę ”rzestrzenną: wy”iętrzenie zabudowy historycznej 

w”isanej jako ukJad do rejestru zabytków z obiektem Ko`cioJa ”wŁ Narodzenia NMPŁ 

4. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 

1) w strefie A ochrony konserwatorskiej wystę”ującej na terenie zmiany ”lanu, od”owiednio do rysunku 
zmiany ”lanu, w”rowadza się nastę”ujące ustalenia: 
a) `cisJej ochronie ”odlega historyczna kom”ozycja funkcjonalno-przestrzenna obszaru, zabytkowa 

zabudowa i inne elementy zagospodarowania, 

b) obowiązuje: 
ｦ trwaJe zachowanie wszystkich istniejących elementów historycznego zagos”odarowania, 
ｦ zachowanie reliktów dawnego zagos”odarowania nieistniejącego, które są ”odstawą rewalo-

ryzacji i uczytelnienia zaJowenia staromiejskiego (w”isanego do rejestru zabytków), jak fun-

damenty rozebranej zabudowy, 

ｦ ”rowadzenie dziaJaL rewaloryzacyjnych, z rekonstrukcją wJącznie, w oparciu o zachowane 

obiekty, historyczne relikty oraz materiaJy archiwalne, 
ｦ utrzymanie historycznej linii zabudowy i zasad ”odziaJów ”arcelacyjnych, 
ｦ utrzymanie gabarytów wysoko`ciowych, 
ｦ zachowanie istniejącej zabudowy o warto`ci historycznej lub lokalnej - kulturowej, 

ｦ dostosowanie nowych obiektów do kom”ozycji istniejącej, nawiązanie w nowej zabudowie 

do zasad historycznej kom”ozycji zes”oJu, 
c) usunięcie lub ”rzebudowa obiektów kolidujących z historycznym ukJadem i lokalną architekturą 

wszelka dziaJalno`ć wymaga ”ozwolenia wojewódzkiego konserwatora; 

2) W strefie K ochrony konserwatorskiej wystę”ującej na terenie zmiany ”lanu, od”owiednio do rysunku 
zmiany ”lanu, w”rowadza się nastę”ujące ustalenia: 
a) ochronie podlega: 

ｦ historyczna granica zaJoweL zieleni kom”onowanej, 
ｦ rozplanowanie i skJad gatunkowy zieleni, 
ｦ roz”lanowanie dróg i `ciewek, 
ｦ ukJad kwater cmentarnych, 
ｦ maJa architektura, tjŁ ogrodzenia, bramy, i in., 

ｦ zabytki se”ulkralne (nagrobki, ogrodzenia grobów, i inŁ elementy urządzenia cmentarzy), 
b) obowiązuje: 

ｦ zachowanie, konserwacja i rewaloryzacja włw elementów zagos”odarowania zaJoweL zieleni, 
wyJączenie s”od zabudowy terenów ”arków i cmentarzy, z dopuszczeniem zabudowy w miejscu, 

ｦ zniszczonych obiektów lub w miejscu uzgodnionym z wojewódzkim konserwatorem zabyt-

ków na ”odstawie projektu rewaloryzacji parku/cmentarza, 

ｦ oznakowanie cmentarzy, jako historycznego miejsca ”ochówków, 
ｦ ewentualne ”rzeniesienie zagrowonych zabytków se”ulkralnych do la”idarium, 
ｦ uzgadnianie dokumentacji projektowej i wszelkich ”rac (”orządkowych, wycinek, rewalory-

zacyjnych) z wojewódzkim konserwatorem zabytkówŁ W odniesieniu do obszarów w”isanych 
do rejestru zabytków na wszelkie ”race wymagane jest ”ozwolenie WKź; 

3) W Strefie ś ochrony konserwatorskiej wystę”ującej na terenie zmiany ”lanu, od”owiednio do rysunku 

zmiany ”lanu, w”rowadza się nastę”ujące ustalenia: 
a) ochronie ”odlega teren stanowiący zabez”ieczenie widoku na zabytek lub ich gru”ę, 
b) obowiązuje: 

ｦ wyJączenie terenu s”od zabudowy zakJócającej wgląd na zabytkowy obiekt, 
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ｦ w przypadku ”lanowanej lokalizacji obiektów kubaturowych lub liniowych wymagane o”ra-

cowanie studium ekspozycji, 

ｦ uzgadnianie z wojewódzkim konserwatorem zabytków wszelkich dziaJaL inwestorskich zwią-
zanych z zabudową w strefie; 

4) dla obiektów w”isanych do rejestru zabytków i wytypowanych do wpisu (rejestr prowadzi Woje-

wódzki Konserwator źabytków): 
ｦ Ratusz, PIŁ Wolno`ci 1 - wpis do rejestru pod nr 489, 

ｦ źaJowenie urbanistyczne centrum miasta (w granicach ulic _wierczewskiego, Roli-vymierskiego, 
PuJaskiego i pl. Wolno`ci) - wpis do rejestru pod nr 1313, 

ｦ Klasztor pocysterski - wpis do rejestru pod nr 490, 

ｦ Ko`cióJ ”ŁwŁ Narodzenia NMP - wpis do rejestru pod nr 109, 

ｦ Cmentarz vydowski - wpis do rejestru pod nr 100, 

ｦ Wiewa Widokowa - wpis do rejestru pod nr A-239, 

ｦ Budynki mieszkalne, PIŁ Wolno`ci nr 4 i 5 - zakwalifikowane do wpisu do rejestru, 

ｦ Budynek mieszkalny, ul. _wierczewskiego nr 1 - zakwalifikowany do wpisu do rejestru, 

ｦ Budynek mieszkalny, ul. vymierskiego nr 5 - zakwalifikowany do wpisu do rejestru 

 wystę”ujących na terenie zmiany ”lanu, od”owiednio do rysunku zmiany ”lanu, na ”odstawie 
”rze”isów o ochronie zabytków, w”rowadza się nastę”ujące ustalenia: 
a) ochronie podlega substancja budowlana i forma architektoniczna obiektu we wszystkich jej 

elementach (wysoko`ć, forma dachu, kom”ozycja elewacji wraz z detalem architektonicznym 

i stolarką materiaJ budowlany)Ł Ustalenie nie dotyczy Cmentarza vydowskiego, 
b) obowiązuje: 

ｦ trwaJe zachowanie formy architektonicznej i substancji budowlanej obiektu wpisanego 

do rejestru zabytków, 
ｦ utrzymanie otoczenia obiektu zabytkowego zgodnie z historycznym zagospodarowaniem 

(np. cmentarza w otoczeniu ko`cioJa), 
c) wszelkie zmiany w obiekcie zabytkowym i jego otoczeniu wymagają ”ozwolenia wojewódz-

kiego konserwatora zabytków; 
5) ustanawia się ochronę konserwatorską obiektów budowlanych, o lokalnych walorach zabytkowych, 

tworzących charakterystyczny krajobraz miejscowo`ci, w”isanych do ewidencji gminnej zabytków 
(ewidencję ”rowadzi samorząd): 

ｦ Budynki mieszkalne, PIŁ Wolno`ci nr 2,6 i 8, 

ｦ Budynki sądu (obecnie mieszkalne), ulŁ Chopina nr 1 i 2, 

ｦ Plebania, ul. Chopina nr 5, 

ｦ Budynek mieszkalny ul. Chopina nr 12, 

ｦ Budynki mieszkalne, ul. Chrobrego nr 2 i15, 

ｦ Budynek inwentarski, ul. Chrobrego nr 15, 

ｦ Budynek mieszkalny, ul. Chrobrego nr 22, 

ｦ Budynki gospodarcze, ul. Chrobrego nr 22, 

ｦ Budynek mieszkalny, ul. Konopnickiej nr 3, 

ｦ Budynki mieszkalne, ul. Ko`ciuszki nr 2, 3, 8,10,11,15,16,18, 20, 23, 25, 26, 29, 30 i 35, 

ｦ Budynek inwentarski, ul. Ko`ciuszki nr 23, 

ｦ Budynki mieszkalne, ul. Obr. Stalingradu nr 2, 3, 4, 6, 14, 16, 18, 24, 26, 28, 44 i 46, 

ｦ Budynek mieszkalny, ul. Skorupki nr 4, 

ｦ Budynki mieszkalne, ul. _wierczewskiego nr 5, 7, 12, 13, 15 i 16, 

ｦ Budynek mieszkalny, ul. _ciegiennego nr 2, 

ｦ Budynki mieszkalne, ul. Zygmuntowska nr 2, 4, 5, 6 i 8, 

ｦ Budynki gospodarcze, ul. Zygmuntowska nr 6 i 8, 

ｦ Budynki mieszkalne, ul. vymierskiego nr 1, 2, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24 i 31, 

ｦ MJyn, ulŁ ul. vymierskiego nr 20, 

ｦ zapora z upustami na kanale ulgi 

 wystę”ujących na terenie zmiany ”lanu, od”owiednio do rysunku zmiany ”lanu, w”rowadza się 
nastę”ujące ustalenia: 
a. ochronie ”odlega forma architektoniczna obiektu (gabaryty wysoko`ciowe, forma dachu 

i rodzaj pokrycia, kompozycja i wystrój elewacji, forma stolarki okiennej i drzwiowej); 

b. obowiązuje: 
ｦ utrzymanie tradycyjnej kompozycji architektonicznej obiektu od strony przestrzeni publicznych, 
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ｦ o”iniowanie ”rzez wojewódzkiego konserwatora zabytków dziaJaL mających w”Jyw na 
wygląd obiektu, 

ｦ opracowanie dokumentacji konserwatorskiej obiektu w przypadku udokumentowanej ko-

nieczno`ci jego rozbiórki; 
6) W strefach ｭWI.ｬ ochrony konserwatorskiej wystę”ujących na terenie zmiany ”lanu, od”owiednio do 

rysunku zmiany ”lanu, obowiązuje: 
ｦ zakaz wszelkiej dziaJalno`ci inwynierskiej, budowlanej i innej związanej z pracami ziemnymi 

(np. kopanie studni, melioracji, karczunku i nasadzania drzew itd.). poza badaniami archeolo-

gicznymi oraz ”racami zabez”ieczających zabytek ”rzed zniszczeniem, ”rowadzonymi na za-

sadach okre`lonych ”rze”isami szczególnymi dotŁ ochrony zabytków, 
ｦ zachowanie istniejącego ukJadu to”ograficznego terenu; 

7) W strefach ｭW.ll.ｬ ochrony konserwatorskiej wystę”ujących na terenie zmiany ”lanu, od”owiednio do 
rysunku zmiany ”lanu, obowiązuje: 

ｦ ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemny-

mi z od”owiednim organem dsŁ ochrony zabytków, w tym - powiadamianie o zamiarze pod-

jęcia ”rac ziemnych, 
ｦ ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, wy-

”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach 
okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 

8) W strefach ｭWIII.ｬ ochrony konserwatorskiej wystę”ujących na terenie zmiany ”lanu, od”owiednio 
do rysunku zmiany ”lanu, obowiązuje: 

ｦ ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemny-

mi z od”owiednim organem dsŁ ochrony zabytków, w tym: 

ｦ powiadamianie o zamiarze ”odjęcia ”rac ziemnych, 
ｦ ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac 

ziemnych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytkówŁ 

5. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się dokonywania ”odziaJów i wydzielania dziaJek gruntu wynikających z potrzeb: 

a) istniejącego zagos”odarowania tymczasowego, 
b) nowego zagospodarowania tymczasowego, 

c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych; 

2) do”uszcza się wydzielenie (takwe ”o obrysie budynku), Jączenie dziaJek, jeweli sJuwy ono korekcie ich 
granic lub umowliwia ”rzyJączenie ich do istniejących, sąsiednich nieruchomo`ci w celu poprawy wa-

runków zagos”odarowania; 
3) do”uszcza się wydzielanie dziaJek ”o granicach terenów elementarnych i wydzieleL wewnętrznych; 
4) do”uszcza się wydzielanie dziaJek ”od obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, niezalewnie od 

ustaleL szczegóJowych; 
5) ”rzebieg linii dla celów o”racowaL geodezyjnych okre`la się ”o”rzez odczyt graficzny osi linii z rysunku 

planu. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJugę komunikacyjną obszarów objętych ”lanem ustala się z istniejących dróg ”ublicznych ”oJączo-

nych z ukJadem komunikacyjnym miasta; 
2) ”owiązania ukJadu komunikacyjnego obszarów objętych ”lanem z ukJadem zewnętrznym za”ewniać 

będą gJównie drogi wojewódzkie ”rzebiegające ”rzez obszar objęty ”lanem i umowliwiające ”oJączenie 
tego obszaru z obszarem: gminy i ”owiatu oraz dalej: województwa i kraju: 

a) Nr 124 (granica ”aLstwa w Osinowie Dolnym - Cedynia - Chojna), 

b) Nr 125 (granica ”aLstwa - Cedynia - Golice - MoryL - Wierzchlas); 

3) do dziaJek budowlanych oraz do budynków i urządzeL z nimi związanych nalewy za”ewnić doj`cie 
i dojazd umowliwiający dostę” do drogi ”ublicznej, od”owiednie do ”rzeznaczenia i s”osobu ich uwyt-

kowania; 
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4) ustala się nastę”ujące wskauniki liczby miejsc ”ostojowych do obliczania za”otrzebowania na miejsca 
”ostojowe dla samochodów osobowych: 

 

Lp. Obiekt lub teren 
Jednostka 

obliczeniowa 

Wskaunik liczby 
miejsc postojowych 

1. Budynki mieszkalne jednorodzinne 1 mieszkanie min. 1 

2. Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie min. 0.3 - max. 1 

3. Hotele pracownicze 10 Jówek 1 

4. Hotele, pensjonaty 100 Jówek min. 15 - max. 30 

5. Śomy dziennego i staJego ”obytu dla osób starszych 15 Jówek 1 

6. Schroniska mJodziewowe 10 Jówek 1 

7. Skle”y o ”owierzchni s”rzedawy do 2000 m 100 m2 ”owŁ s”rzedawy min. 2 

8. Restauracje, kawiarnie, inne (z wyJączeniem barów mlecznych 
i jadJodajni charytatywnych) 

10 miejsc 

konsumpcyjnych 

min. 2 

9. Biura, urzędy, banki 100 m ”owŁ uwytkŁ min. 2 

10. Przychodnie i gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie, itp. 50 m2 ”owŁ uwytkŁ 1 

11. Ko`cioJy, ka”lice 100 miejsc siedzących 5 

12. Domy parafialne, domy kultury 1000 m2 ”owŁ uwytkŁ 5 

13. Obiekty muzealne i wystawowe 10 uwytkowników 
jednocze`nie 

2 

14. SzkoJy `rednie (gimnazja) 25 uczniów 2 

15. Przedszkola, miejsca dziennego pobytu dzieci 30 dzieci 3 

16. RzemiosJo usJugowe 50 m ”owŁ uwytkŁ 2 

17. Baseny ”Jywackie, siJownie, inne maJe obiekty s”ortu 
i rekreacji 

10 korzystających 2 

18. Inne usJugi 100 m2 ”owŁ uwytkŁ min. 1 - max. 2 

 

5) realizację kawdego nowego obiektu budowlanego, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsię-
wzięcia od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc ”ostojowych, którą okre`la 
się na ”odstawie wymogów ustalonych w pkt 3; 

6) rozbudowę, ”rzebudowę, nadbudowę lub zmianę s”osobu uwytkowania obiektu istniejącego warunku-

je się za”ewnieniem dla ”rzedsięwzięcia od”owiedniej ilo`ci miejsc ”ostojowych, nie mniejszej niw ta, 
która wynika z ”rzyrostu ”otrzeb ”ostojowych wywoJanych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą okre`la 
się na ”odstawie wymogów ustalonych w pkt 3; 

7) w przypadku, gdy wynik obliczeL liczby miejsc ”ostojowych nie jest liczbą caJkowitą, wynik obliczeL 
liczby miejsc ”ostojowych zaokrągla się ”omijając koLcówki wyniku obliczeL niwsze lub równe 0,5, 
za` koLcówki wywsze od 0,5 zaokrągla się w górę do liczby caJkowitej; 

8) wymogi okre`lone w pkt 3 nie obowiązują w przypadku: 

a) budowy, ”rzebudowy, rozbudowy oraz zmiany s”osobu uwytkowania obiektu budowlanego (takwe 
tymczasowego) it”Ł wywoJującego ”otrzeby ”arkingowe do 3 miejsc ”ostojowych, 

b) obiektów tymczasowych lub w związku z uwytkowaniem sezonowym (letnie ogródki gastrono-

miczne, itp.); 

9) w nowej zabudowie obrzewnej, wzajemnie ”rzylegającej, obsJugę wnętrza kwartaJu realizuje się ”o-

przez przejazdy bramne; 

10) ”rzebiegi `ciewek rowerowych ”okazane na rysunku ”lanu są ”rzebiegami ”rzybliwonymi; 
11) o”rócz ”rzebiegów `ciewek rowerowych wskazanych na rysunku ”lanu do”uszcza się ”rowadzenie 

`ciewek rowerowych w granicach innych terenów elementarnych; 
12) ustala się utrzymanie kamiennych nawierzchni ulic, chodników i ”rzejazdów bramnych istniejących 

w dniu wej`cia w wycie niniejszego ”lanu; 
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13) ustala się nakaz za”ewnienia dróg ”owarowych do obiektów budowlanych zgodnie z przepisami 

szczególnymiŁ 

7. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) linie rozgraniczające ulic i ciągów ”ieszych wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej, w których 

mogą być ”rowadzone sieci uzbrojenia terenuŁ Śo”uszcza się ”rowadzenie sieci ”oza liniami rozgrani-

czającymi ulic w sytuacjach szczególnych, uzasadnionych funkcjonalnie i ekonomiczne wyJącznie 
w sytuacji uzyskania zgody zarządcy sieci i dys”onenta ”rawnego nieruchomo`ci; 

2) zaopatrzenie w wodę z istniejącej i ”rojektowanej sieci wodociągowej zgodnie z ustaleniami szczegó-
Jowymi i rysunkiem zmiany planu; 

3) system wodociągowy nalewy realizować: 
a) z za”ewnieniem funkcjonowania ”ublicznych urządzeL zao”atrzenia w wodę w warunkach spe-

cjalnych, zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami obrony cywilnej, 
b) z uwzględnieniem wymaganego za”otrzebowania na wodę dla celów ”rzeciw”owarowych, zgod-

nie z obowiązującymi ”rze”isami ”rzeciw”owarowymi; 
4) od”rowadzanie `cieków sanitarnych kanalizacją istniejącą i ”rojektowaną zgodnie z ustaleniami 

szczegóJowymi i rysunkiem zmiany planu; 

5) od”rowadzanie wód o”adowych do istniejącej i projektowanej kanalizacji zgodnie z ustaleniami 

szczegóJowymi i rysunkiem zmiany planu, a takwe kanaJów odwadniających otwartych i podziemnych 

istniejących i projektowanych wskazanych na rysunku planu; 

6) za”ewnić staJe utrzymanie i niezbędną rozbudowę urządzeL melioracji wodnych ”odstawowych, rów-

niew w formie skanalizowanej jako rurociągi ”odziemne zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi i rysun-

kiem planu; 

7) zaopatrzenie w gaz z ”rojektowanej sieci gazowej niskiego ci`nienia zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi 
i rysunkiem zmiany planu, zasilanej z gJównych rozdzielczych sieci gazowych `redniego ci`nienia; 

8) nad gazociągami włc, `rłc i nłc ustala się obszary będące strefami kontrolowanymi, na których zgod-

nie z ”rze”isami Prawa budowlanego wystę”ują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu; 

9) nalewy ustalić gwarancję dostę”no`ci gazociągu dla sJuwb eks”loatacyjnych O”eratora sieci gazowej 
w obrębie strefy kontrolowanej ”o”rzez ustalenie sJuwebno`ci ”rzesyJu; 

10) zaopatrzenie w cie”Jo z indywidualnych i lokalnych uródeJ cie”JaŁ W odniesieniu do nowobudowanych 

i modernizowanych obiektów ze uródeJ wykorzystujących: niskoemisyjne instalacje grzewcze na ”ali-
wo staJe, gaz, olej o”aJowy, energię elektryczną lub odnawialne uródJa energii jak: kolektory sJonecz-

ne, pompy cieplne itp. o parametrach emisji zanieczyszczeL s”eJniających warunki ochrony `rodowi-

ska lub w dostosowaniu do warunków geologicznych zgodnie z przepisami prawa geologicznego 

i górniczego; 
11) zasilanie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych elektroenergetycznych linii kablowych 

15 kV i 0,4 kV ”o”rzez istniejące i projektowane stacje transformatorowe15/0,4 kV; 

12) ”od istniejącymi liniami na”owietrznymi ustala się strefy ograniczonego uwytkowania, a takwe ustala 
pasy ochronne dla linii elektroenergetycznych zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami; 

13) na obszarze objętym ”lanem do”uszcza się budowę stacji transformatorowych dostosowanych do 
”otrzeb odbiorców, lokalizowanych na terenie nieruchomo`ci, w granicach linii rozgraniczających; 

14) istniejące sieci elektroenergetyczne kolidujące z ”rojektowanymi jezdniami nalewy ”rzesunąć ”oza ”as 
jezdni; 

15) pod liniami WN, SN i nn zakazuje się nasadzeL ro`linno`ci wysokiej i `redniej; 
16) dla za”ewnienia o”eratorowi energetycznemu dostę”u do linii w celu prowadzenia prac eksploatacyj-

nych do”uszcza się ustalenie sJuwebno`ci ”rzesyJu; 
17) obsJuga telekomunikacyjna z istniejących i projektowanych sieci telekomunikacyjnych; 

18) ”rzewiduje się czasowe gromadzenie od”adów staJych w pojemnikach a nastę”nie wywowenie ich na 
skJadowisko od”adów staJychŁ S”osób gromadzenia od”adów winien za”ewnić mowliwo`ć ich selek-

tywnej zbiórki; 
19) nowe i modernizowane sieci inwynieryjne nalewy ”rowadzić jako ”odziemne; 
20) ustala się wykonanie nowych ”rzyJączy do sieci ulicznych zabudowy mieszkaniowej i usJugowej 

w oficynach w ”rzy”adku konieczno`ci wymiany istniejących ”rzyJączy; 
21) ustala się minimalne `rednice sieci rozdzielczych uzbrojenia terenu: sieć gazowa 25 mm, sieć wodo-

ciągowa 50 mm, cie”lna 2x80 mm, kanalizacja sanitarna 150 mm, kanalizacja deszczowa 200 mm; 

22) do”uszcza się zmianę ”rzebiegów i ”rzekrojów w granicach wydzielonych terenów elementarnychŁ 
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§ 8. źmiana ”lanu w”rowadza nastę”ujące ustalenia z zakresu Obrony Cywilnej oraz s”osobów 
uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym ”otrzeb obronno`ci i bez”ieczeLstwa ”aLstwa: 

1) przygotowanie i za”ewnienie dziaJania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego 

ostrzegania o zagroweniach ”o”rzez za”ewnienie sJyszalno`ci syren alarmowych w obszarze objętym 
ustaleniami planu; 

2) nakaz za”ewnienia dostaw wody ”itnej dla ludno`ci oraz wody dla urządzeL s”ecjalnych do likwidacji 
skaweL i do celów ”rzeciw”owarowych, ”o”rzez: 
a) utrzymywanie systemu zaopatrzenia w wodę w przypadku awarii zasilania systemu sieci magi-

stralnych z alternatywnych uródeJ zasilania, w tym: studni publicznych, cystern samochodowych 

i innych, 

b) wy”osawenie terenów ”asów drogowych z czynną siecią wodociągową w hydranty dla potrzeb 

”owarowychŁ 

ŚźIAI II 
PRźśPISY SźCźśGÓIOWś 

 

RozdziaJ ń 

Tereny zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej 

§ 9. 1. Śla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku ”lanu symbo-

lami 22MN,U (pow. 0,1150 ha), 28MN,U (pow. 2,3822 ha), 35MN,U (pow. 0,0499 ha), 36MN,U (pow. 

0,1230 ha), 39MN,U (pow. 1,2071 ha), 45MN,U (pow. 0,6547 ha), 53MN,U (pow. 0,8056 ha), 

54MN,U (pow. 0,1711 ha), 73MN,U (pow. 1,6590 ha), 76MN,U (pow. 0,1176 ha), 79MN,U (pow. 

0,6690 ha), 86MN,U (pow. 0,5899 ha), 87MN,U (pow. 0,9194 ha), 95MN,U (pow. 0,7219 ha), 

99MN,U (pow. 0,1262 ha), 111aMN,U (pow. 0,2049 ha), 118MN,U (pow. 0,5551 ha), 126MN,U (pow. 

1,2389 ha), 128MN,U (pow. 1,8753 ha), 130MN,U (pow. 1,5621 ha), 132MN,U (pow. 0,3703 ha), 

137MN,U (pow. 0,3871 ha), 150MN,U (pow. 0,2654 ha), 151MN,U (pow. 0,2879 ha), 153MN,U (pow. 

0,2781 ha), 154MN,U (pow. 1,3038 ha), 165MN,U (pow. 3,0254 ha) plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z mow-
liwo`cią jej rozbudowy i uzu”eJnienia, z towarzyszeniem: 

a) komunikacji samochodowej w zakresie niezbędnym za”ewnieniu miejsc ”arkingowych dla uwyt-

kowników, 
b) nieuciąwliwych usJug o ”owierzchni nie”rzekraczającej norm okre`lonych ”rawem budowlanym, 
c) zieleni; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych, ”olegających na dostosowa-

niu istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych, w”rowadzania urządzeL 
technicznych ”ole”szających warunki uwytkowania oraz rozbudowy istniejących obiektów, 

b) dopuszczenie modernizacji lub wymiany na nowe obiektów istniejącej zabudowy gos”odarczej, 
c) do”uszczenie budowy balkonów i wykuszy w elewacjach budynków modernizowanych oraz 

montawu lukarn i okien ”oJaciowych w dachach, 

d) nakaz uwzględniania ”rzy rozbudowie istniejących budynków i budowie nowych obiektów wska-

zanego na rysunku ”lanu ”rzebiegu obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy, 

e) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych ulic, 
f) nakaz ”rzyJączenia do sieci infrastruktury technicznej, ”oJowonych w pasach drogowych przyle-

gJych ulic; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania minimalnego udziaJu ”owierzchni biologicznie czynnej 50% ”owierzchni dziaJki 
budowlanej, z wyJączeniem terenu funkcjonalnego 28 MN,U w czę`ci ”oJowonej ”oza obszarem 

strefy ｭWI-2ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych oraz dziaJki nr 19 obr.1 na 

terenie 53 MN,U dla których ustala się udziaJ 30%, 
b) zakaz ”owodowania ”rzekroczenia standardów jako`ci `rodowiska ”oza granicami terenu, do któ-

rego inwestor ma tytuJ ”rawny, 
c) na czę`ci terenu 28MN,U stwierdzono wystę”owanie chronionych gatunków fauny a teren 

73MN,U ”oJowony jest czę`ciowo w obszarze Natura 2000 - dziaJania inwestycyjne w tych ob-

szarach nalewy ”o”rzedzić ”rze”rowadzeniem ”ostę”owania w s”rawie oceny oddziaJywania na 
`rodowisko okre`lającego mowliwo`ci i zasady zagospodarowania; 
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
a) dla terenu 28MN,U ”oJowonego w obrębie strefy ｭAｬ ochrony konserwatorskiej ukJadu urbanistycz-

nego centrum miasta utworzonej dla ochrony historycznej kompozycji funkcjonalno-przestrzennej 

obszaru, zabytkowej zabudowy i innych elementów zagos”odarowania: 
a. nakaz utrzymania ”odstawowego ukJadu ulic, historycznych linii zabudowy, wielko`ci dziaJek 

i zasad ich ”arcelacji, skali, gabarytów, jej historycznego uksztaJtowania oraz usytuowania 
wjazdów na dziaJki z dopuszczeniem modernizacji nawierzchni ulic i wjazdów, 

b. nakaz uzyskania pozwolenia WKZ przy podejmowaniu wszelkich dziaJaL budowlanych, 
b) w obrębie strefy ｭEｬ ochrony ekspozycji, utworzonej dla ochrony panoramy miasta Cedynia wi-

docznej od strony drogi wojewódzkiej Nr 124 (dotyczy terenów: 22MN,U; 36MN,U; 45MN,U) 
oraz ochrony dominanty Ko`cioJa Narodzenia NMP (dotyczy terenów: 36MN,U): 
a. nakaz o”racowania studium eks”ozycji dla ”lanowanych obiektów kubaturowych, 
b. nakaz uzyskania uzgodnienia WKź ”rzy ”odejmowaniu wszelkich dziaJaL budowlanych, 

c) dla objętych ochroną budynków mieszkalnych w”isanych do gminnej ewidencji zabytków i chro-

nionych ”lanem ”oJowonych na terenach funkcjonalnych: 28MN,U (ulŁ vymierskiego 10, 14, 
ul. Zygmuntowska 6, 8, i budynki gospodarcze ul. Zygmuntowska 6 i 8), 45MN,U (ul. Obr. Sta-

lingradu 3), 53MN,U (ul. Obr. Stalingradu 2, 4, 6), 76MN,U (ul. vymierskiego 1), 79MN,U 

(ul. vymierskiego 9, 15, 17), 86MN,U (ulŁ vymierskiego 23, 31), 87MN,U (ulŁ vymierskiego 
nr 16, 22 i MJyn ulŁ vymierskiego 20), 95MN,U (ulŁ vymierskiego 24), 130MNU (ulŁ Chrobrego 

15 i budynek inwentarski, ul. Chrobrego 15), 137MN,U (ul. Chrobrego 22, ul. Chopina 12 i bu-

dynki gospodarcze, ul. Chrobrego 22), 151MN,U (ul. Ko`ciuszki 29, 35), 153MN,U (ulŁ Ko-

`ciuszki 23, 25 i budynek inwentarski, ul. Ko`ciuszki 23), 154MN,U (ulŁ Ko`ciuszki 16,18, 20, 
26, 30) i 165MN,U (ul. Obr. Stalingradu 44 i 46), ustala się: 
a. zakaz nadbudowy i rozbudowy ”owodujący zmianę wyglądu obiektu od strony ”rzestrzeni 

publicznych (ulic i ”laców) 
b. zakaz zmiany ksztaJtu dachów ”owodujący zmianę wyglądu obiektu od strony ”rzestrzeni 

publicznych (ulic i ”laców), 
c. do”uszcza się ada”tację na funkcje usJugowe bez zmiany bryJy i elewacji, 

d. zakaz realizacji docie”leL zewnętrznych na elewacji frontowej (dotyczy budynków mieszkal-

nych: ul. Obr. Stalingradu 3 i 6, ul. Ko`ciuszki 26 i budynków gos”odarczych: ulŁ Zygmun-

towska 6 i 8, ul. vymierskiego nr 1, 17 i MJyna ulŁ vymierskiego nr 20, ul. Chrobrego nr 15 

i 22 oraz ul. Ko`ciuszki 23 

e. do”uszcza się docie”lenie od zewnątrz - nalewy odtworzyć detal na ”odstawie ewŁ zachowa-

nej dokumentacji fotograficznej lub istniejących o”asek wokóJ dawnych drzwi i okien, gzym-

sów i innych zachowanych elementów wystroju architektonicznego (dotyczy budynków 
mieszkalnych ul. Zygmuntowska 6 i 8, ul. Obr. Stalingradu 2 i 4, ul. vymierskiego 9, 10, 14, 
15, 16, 22, 23, 24, 31, ul. Chrobrego 15,22, ul. Ko`ciuszki 16,18, 20, 23, 25, 29, 30 i 35, 

ul. Chopina 12 oraz ul. Obr. Stalingradu 44 i 46. 

f. nakaz realizacji nowych budynków gos”odarczych i garawy w odlegJo`ci co najmniej 15 m od 

frontu dziaJki, maksymalnie do wysoko`ci oka”u budynku istniejącego, 
g. zakaz realizacji dodatkowych otworów okiennych i drzwiowych za wyjątkiem czę`ci obiek-

tów objętych rozbudową 

h. nakaz zachowania oraz odtworzenia historycznego ksztaJtu otworów okiennych i drzwiowych, 

i. nakaz zachowania oraz odtworzenia i ujednolicenia historycznej stolarki okiennej i drzwiowej, 

j. nakaz ”okrycia dachówką ceramiczną lub cementową barwioną w masie, w odcieniach 

czerwieni lub grafitu, w ”rzy”adku remontu dachów stromych 

k. do”uszczalna mowliwo`ć wymiany stolarki okiennej na okna PCV pod warunkiem zachowania 

jej ”ierwotnego wyglądu, tjŁ oryginalnych ksztaJtów i ”odziaJów, 
l. nakaz ochrony istniejących detali architektonicznych i ich odtworzenia, 

m. zakaz wykorzystywania na elewacjach materiaJów takich jak: glazura i elementy z tworzyw 

sztucznych (np. saiding). 

n. nakaz utrzymania tradycyjnej kompozycji architektonicznej, 

o. nakaz uzyskania o”inii WKź ”rzy ”odejmowaniu dziaJaL mających w”Jyw na wygląd budynku, 
p. nakaz s”orządzenia dokumentacji konserwatorskiej budynku w przypadku udokumentowanej 

konieczno`ci jego rozbiórki, 
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d) dla terenów 73MN,U; 79MN,U ”oJowonych w obrębie strefy ｭWI-1ｬ ochrony konserwatorskiej 

stanowisk archeologicznych (terenów grodziska - w”isanego do rejestru zabytków ”od Nr 597 

decyzją z dnia 12 grudnia 1969 r.): 

a. nakaz zachowania istniejącego ukJadu to”ograficznego wraz z obiektem wpisanym do reje-

stru zabytków i ujętego w ewidencji, 

b. zakaz wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych związanych z pracami ziem-

nymi (w tym: kopanie studni, melioracji, karczunku i nasadzania drzew), 

c. nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
d. nakaz kawdorazowego wystę”owania do WKź o szczegóJowe wytyczne konserwatorskie 

”rzed ”odjęciem decyzji o jakiejkolwiek dziaJalno`ci, 
e) dla terenów 28MN,U; 118MN,U ”oJowonych w obrębie strefy ｭWI-2ｬ ochrony konserwatorskiej 

stanowisk archeologicznych (klasztoru i jego otoczenia) oraz terenów 79MN,U ”oJowonych w obrębie 

strefy WI-1: 

a. nakaz zachowania stanowiska w”isanego do rejestru zabytków i ujętego w ewidencji WKZ, 

b. nakaz uzgadniania i opiniowania z wojewódzkim konserwatorem zabytków wszelkich ”oczy-

naL inwynierskich, budowlanych i innych związanych z ”racami ziemnymi (obowiązuje kawdo-

razowe wystę”owania o szczegóJowe wytyczne konserwatorskie ”rzed ”odjęciem decyzji 
o jakiejkolwiek dziaJalno`ci), 

c. nakaz przeprowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
d. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKZ na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją, 
f) w obrębie stref ｭW IIｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych (dotyczy terenów: 

165MN,U - strefa WII-6; 39MN,U i 137MN,U - strefa WII-11): 

a. nakaz uzgadniania i opiniowania wszelkich poczynaL inwynierskich, budowlanych i innych 

”rzez WKź (obowiązuje kawdorazowe wystę”owanie o szczegóJowe wytyczne konserwator-

skie i o”inie ”rzed ”odjęciem decyzji o jakiejkolwiek dziaJalno`ci), 
b. nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
c. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją, 
g) w obrębie stref ｭW IIIｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych (dotyczy terenów: 

22MN,U; 35MN,U; 36MN,U; 39MN,U; 45MN,U; 53MN,U; 73MN,U; 76MN,U; 153MN,U i 154MN,U 

- strefa WIII-3, 128MN,U i 130MN - strefa WIII-20): 

a. nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych 

przez WKZ, 

b. nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
c. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją; 
5) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym linie zabudowy, 

gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy: 
a) nakaz stosowania dachów o nachyleniu ”oJaci w zakresie od 30 do 550, 

b) ograniczenie wysoko`ci zabudowy nowych obiektów do: 12Ł00 m, 

c) ograniczenie liczby kondygnacji nowych budynków do dwóch kondygnacji (w tym druga w dachu), 

d) ograniczenie do”uszczalnej ”owierzchni zabudowy do: 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej, za 
wyjątkiem terenu funkcjonalnego 28 MN,U w czę`ci ”oJowonej ”oza obszarem strefy ｭWI-2ｬ 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych oraz dziaJki nr 19 obr.1 na terenie 53 

MN,U i, dla których ustala się udziaJ 60%, 
e) ograniczenie do”uszczalnej dJugo`ci elewacji frontowej nowych budynków do 10Ł00 m, 

f) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni wydzielonych lokali usJugowych do 30% ”owierzchni 
uwytkowej; 
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6) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów ”odlegających ochronie, ustalonych na ”odstawie ”rze-

”isów szczególnych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych osuwa-

niem się mas ziemnych: 
a) nakaz w”rowadzania zabudowy ”Jytko ”osadowionej oraz nie ”od”iwniczonej na terenach, gdzie 

wystę”ują maJo korzystne warunki dla budownictwa ze względu na utrudnione warunki wodne 
i gruntowe, 

b) nakaz zabez”ieczania budynków ”rzed osuwaniem się mas ziemnych w ich otoczeniu przez bu-

dowę murów o”orowych na terenach o nachyleniu ”rzekraczającym 80%; 
7) szczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem: 

a) do”uszczenie ”rowadzenia wtórnych ”odziaJów nieruchomo`ci na terenach istniejącej zabudowy, 
”od warunkiem wydzielenia dziaJek budowlanych o minimalnej powierzchni 600,00 m2, 

b) nakaz utrzymania frontu nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w minimalnej szeroko`ci: 20,00 m, 

c) nakaz utrzymania kąta ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do pasa drogowego: 800-900; 

8) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) zakaz budowy stacji bazowych telefonii komórkowej, 
b) zakaz prowadzenia w ramach usJug towarzyszących nastę”ujących dziaJalno`ci gos”odarczych: 

”rowadzenia domów weselnych oraz innych obiektów sJuwących organizacji im”rez masowych, 
skJadowisk o”aJu, od”adów, zJomowisk, handlu ”aliwami i gazem ”Jynnym dla ”otrzeb motoryza-

cji oraz dziaJalno`ci ”owodujących uciąwliwo`ci, 
c) zakaz wznoszenia ”eJnych ogrodzeL ”osesji z ”refabrykowanych elementów betonowych, z wy-

Jączeniem stosowania elementów ”refabrykowanych uwytych do budowy sJu”ów i ”odmurówek 
w ogrodzeniach posesji, 

d) dziaJania inwestycyjne w obszarach wskazanych w § 9 ust. 1 pkt 3 lit. c nalewy ”rowadzić 
w oparciu o wyniki oceny oddziaJywania na `rodowisko, 

e) dla terenów 53MN,U, 54MN,U i 165MN,U obowiązują ustalenia § 7 ust. 2 pkt 4 lit. a, b i c. 

2. Dla terenu mieszkaniowego jednorodzinnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 110MN,U 

(pow. 0,1000 ha), plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
z mowliwo`cią jej rozbudowy i uzu”eJnienia, z towarzyszeniem: 

a) komunikacji samochodowej w zakresie niezbędnym za”ewnieniu miejsc ”arkingowych dla uwyt-

kowników, 
b) nieuciąwliwych usJug o ”owierzchni nie”rzekraczającej norm okre`lonych ”rawem budowlanym, 
c) zieleni; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzennego: 

a) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych, ”olegających na dostosowa-

niu istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych, w”rowadzania urządzeL 
technicznych ”ole”szających warunki uwytkowania oraz rozbudowy istniejących obiektów, 

b) do”uszczenie modernizacji lub wymiany na nowe obiektów istniejącej zabudowy gos”odarczej, 
c) nakaz utrzymania istniejącego, ukJadu zabudowy oraz uwzględniania ”rzy rozbudowie istnieją-

cych budynków wskazanego na rysunku ”lanu ”rzebiegu obowiązujących i nieprzekraczalnych li-

nii zabudowy, 

d) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych ulic, 
e) nakaz ”rzyJączenia do sieci infrastruktury technicznej, ”oJowonych w pasach drogowych przyle-

gJych ulic; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania minimalnego udziaJu ”owierzchni biologicznie czynnej 30% ”owierzchni dziaJki 
budowlanej, 

b) zakaz ”owodowania ”rzekroczenia standardów jako`ci `rodowiska ”oza granicami terenu, do któ-
rego inwestor ma tytuJ ”rawny; 

4) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym linie zabudo-

wy, gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy: 
a) ograniczenie wysoko`ci zabudowy nowych obiektów do: 10Ł00 m, 

b) ograniczenie liczby kondygnacji nowych budynków do dwóch kondygnacji (w tym druga w dachu), 

c) ograniczenie do”uszczalnej ”owierzchni zabudowy do 60% dziaJki budowlanej, 
d) ograniczenie do”uszczalnej dJugo`ć elewacji frontowej nowych budynków do; 12Ł00 m, 
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e) nakaz stosowania dachów stromych, symetrycznych w formie dwuspadowej i wielospadowej 

o nachyleniu ”oJaci w zakresie od 30 do 550, 

f) ograniczenie do”uszczalnej ”owierzchni wydzielonych lokali usJugowych do 30% ”owierzchni 
uwytkowej; 

5) szczegóJowe zasady i warunki scalania i podziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem: zakaz ”odziaJu terenu; 
6) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) zakaz prowadzenia w ramach usJug towarzyszących nastę”ujących dziaJalno`ci gos”odarczych: 
”rowadzenia domów weselnych oraz innych obiektów sJuwących organizacji im”rez masowych, 
oraz dziaJalno`ci ”owodujących uciąwliwo`ci, 

b) zakaz wznoszenia ”eJnych ogrodzeL ”osesji z ”refabrykowanych elementów betonowych, z wy-

Jączeniem stosowania elementów ”refabrykowanych uwytych do budowy sJu”ów i ”odmurówek 
w ogrodzeniach posesji. 

3. Śla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami 
30MN,U (pow. 0,5355 ha), 57MN,U (pow. 0,5113 ha), 59MN,U (pow. 0,1254 ha), 61MN,U (pow. 

0,6106 ha), 64MN,U (pow. 0,2945 ha), 65MN,U (pow. 0,2335 ha), 68MN,U (pow. 0,2014 ha), 

72MN,U (pow. 0,1602 ha), 84MN,U (pow. 0,0816 ha), 91MN,U (pow. 0,2694 ha), 93MN,U (pow. 

0,5557 ha), 101MN,U (pow. 0,1965 ha), 103MN,U (pow. 0,6802 ha), 103aMN,U (pow. 0,6670 ha), 

104MN,U (pow. 1,9561 ha), 104aMN,U (pow. 0,2613 ha), 106MN,U (pow. 1,9747 ha), 124MN,U (po-

w. 0,8139 ha), 129MN,U (pow. 0,7429 ha), 142MN,U (pow. 0,0456 ha), 144MN,U (pow. 2,1644 ha), 

145MN,U (pow. 0,7269 ha), 148MN,U (pow. 0,2833 ha), 170MN,U (pow. 0,4556 ha), 171MN,U (pow. 

0,3634 ha), plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu funkcjonalnego: tereny planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

z towarzyszeniem: 

a) komunikacji samochodowej w zakresie niezbędnym za”ewnieniu miejsc ”arkingowych dla uwyt-

kowników, 
c) nieuciąwliwych usJug o ”owierzchni nie”rzekraczającej norm okre`lonych ”rawem budowlanym, 
d) zieleni; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) do”uszczenie budowy balkonów i wykuszy w elewacjach budynków oraz montawu lukarn i okien 

”oJaciowych w dachach, 

b) do”uszczenie w”rowadzania nowych budynków gos”odarczych, w tym garawy w nawiązaniu do 
gabarytów i wystroju elewacji obiektów w ich otoczeniu, 

c) nakaz ksztaJtowania ukJadu zabudowy ”rzy uwzględnianiu wskazanego na rysunku planu prze-

biegu obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy, 

d) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych ulic, 
e) nakaz ”rzyJączenia do sieci infrastruktury technicznej, ”oJowonych w pasach drogowych przyle-

gJych ulic; 
3) zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania minimalnego udziaJu ”owierzchni biologicznie czynnej 50% ”owierzchni dziaJki 
budowlanej, 

b) zakaz ”owodowania ”rzekroczenia standardów jako`ci `rodowiska ”oza granicami terenu, do któ-
rego inwestor ma tytuJ ”rawny, 

c) na terenach 30MN,U, 84MN,U, 144 MN,U, 145MN,U i 148MN,U stwierdzono wystę”owanie 
chronionych gatunków flory iłlub fauny, dodatkowo teren 84MNU ”oJowony jest w obszarze Na-

tura 2000 i czę`ciowo na obszarze ”rzewidywanego uwytku ekologicznego UE-36 - dziaJania in-

westycyjne w tych obszarach nalewy ”o”rzedzić ”rze”rowadzeniem ”ostę”owania w sprawie 

oceny oddziaJywania na `rodowisko, 
d) tereny 101MN,U, 103MN,U, 103aMN,U, 104MN,U, 104aMN,U i 106MN,U ”oJowone są w ob-

szarze Natura 2000 - dziaJania inwestycyjne w tych obszarach nalewy ”o”rzedzić ”rze”rowadze-

niem ”ostę”owania w s”rawie oceny oddziaJywania na `rodowisko okre`lającego mowliwo`ci 
i zasady zagospodarowania, 

e) na terenie 30MN,U realizacja jakiejkolwiek inwestycji wymagającej naruszenia ”owierzchni terenu 

musi być ”o”rzedzona uzbrojeniem terenu w kanalizację sanitarną; 
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
a) dla terenów 30MN,U; 91MN,U; 124MN,U ”oJowonych w obrębie stref ｭWI-2ｬ ochrony konserwa-

torskiej stanowisk archeologicznych (klasztoru i jego otoczenia): 

a. nakaz zachowania stanowiska w”isanego do rejestru zabytków i ujętego w ewidencji WKZ, 

b. nakaz uzgadniania i opiniowania z wojewódzkim konserwatorem zabytków wszelkich ”oczy-

naL inwynierskich, budowlanych i innych związanych z ”racami ziemnymi (obowiązuje kawdo-

razowe wystę”owania o szczegóJowe wytyczne konserwatorskie ”rzed ”odjęciem decyzji 
o jakiejkolwiek dziaJalno`ci), 

c. nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
d. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją, 
b) w obrębie stref ｭW IIｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych (dotyczy terenów: 

84MN,U - strefa WII-1; 137MN,U - strefa WII-11): 

a. nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych 

przez WKź (obowiązuje kawdorazowe wystę”owanie o szczegóJowe wytyczne konserwator-

skie i o”inie ”rzed ”odjęciem decyzji o jakiejkolwiek dziaJalno`ci), 
b. nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
c. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją, 
c) w obrębie stref ｭW IIIｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych (dotyczy terenów: 

57MN,U; 72MN,U 170MN,U 171MN,U - strefa WIII-3, 144MN,U - strefa WIII-6; 145MN,U - 

strefa WIII-7; 103aMN,U, 104aMN,U i 104aMN,U - strefa WIII-18; 104MN,U - strefa WIII-19 

i strefa WIII-13; 129MN,U - strefa WIII-20, 148MN,U - strefa WII-26): 

a. nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych 

przez WKZ, 

b. nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
c. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją; 
5) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym linie zabudowy, 

gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy: 
a) nakaz stosowania dachów stromych, symetrycznych w formie dwuspadowej i wielospadowej 

o nachyleniu ”oJaci w zakresie od 30 do 550, 

b) ograniczenie wysoko`ci zabudowy nowych obiektów do: 13Ł00 m, 

c) ograniczenie liczby kondygnacji nowych budynków do dwóch kondygnacji (w tym druga 

w dachu), 

d) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy dla nowego, pojedynczego budynku mieszkal-

nego do 300.00 m2, 

e) ograniczenie do”uszczalnej ”owierzchni zabudowy do 40% dziaJki budowlanej, 
f) ograniczenie do”uszczalnej dJugo`ci elewacji frontowej budynków do 12,00 m, 

g) ograniczenie do”uszczalnej ”owierzchni wydzielonych lokali usJugowych do 30% powierzchni 

uwytkowej; 
6) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów ”odlegających ochronie, ustalonych na ”odstawie ”rze-

”isów szczególnych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych osuwa-

niem się mas ziemnych: nakaz zabez”ieczania budynków ”rzed osuwaniem się mas ziemnych w ich 

otoczeniu ”rzez budowę murów o”orowych na terenach o nachyleniu ”rzekraczającym 80%; 
7) szczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem: 

a) do”uszczenie ”rowadzenia wtórnych ”odziaJów nieruchomo`ci na terenach istniejącej zabudowy, 
”od warunkiem wydzielenia dziaJek budowlanych o minimalnej powierzchni 800,00 m2, 

b) nakaz utrzymania frontu nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w minimalnej szeroko`ci: 
20,00 m, 

c) nakaz utrzymania kąta ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do pasa drogowego: 800-900; 
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8) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) zakaz budowy stacji bazowych telefonii komórkowej, 
b) zakaz prowadzenia w ramach usJug towarzyszących nastę”ujących dziaJalno`ci gos”odarczych: 

”rowadzenia domów weselnych oraz innych obiektów sJuwących organizacji im”rez masowych, 
skJadowisk o”aJu, od”adów, zJomowisk, handlu ”aliwami i gazem ”Jynnym dla ”otrzeb motoryza-

cji oraz dziaJalno`ci ”owodujących uciąwliwo`ci, 
c) zakaz wznoszenia ”eJnych ogrodzeL ”osesji z ”refabrykowanych elementów betonowych, z wy-

Jączeniem stosowania elementów ”refabrykowanych uwytych do budowy sJu”ów i ”odmurówek 
w ogrodzeniach posesji, 

d) ”odziaJ terenu (wydzielanie dziaJek budowlanych) i dziaJania inwestycyjne, na terenach wskaza-

nych w § 9 ust. 3 pkt 3 lit. c i lit. d nalewy ”rowadzić w oparciu o wyniki oceny oddziaJywania 
na `rodowisko, 

e) Na terenie 30MN,U w związku z wystę”owaniem ”odziemnych wód na”orowych dziaJania inwe-

stycyjne ”o”rzedzić ”rze”rowadzeniem szczegóJowych badaL geotechnicznych i uzbrojeniem te-

renu w kanalizację sanitarną, 
f) dla terenów 57MN,U i 171MN,U obowiązują ustalenia § 7 ust. 2 pkt 4 lit. a, b i c. 

4. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ”oJowonych w obrębie centrum miasta, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 4MN,U (pow. 0,1440 ha), 7MN,U (pow. 0,3575 ha), 11MN,U 

(pow. 0,4419 ha), 12MN,U (pow. 0,4295 ha), 26MN,U (pow. 1,0974 ha), 41MN,U (pow. 0,2616 ha), 

plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabu-

dowy usJugowej ”rzeksztaJcanej na zabudowę mieszkaniową z do”uszczeniem usJug lub usJugową 
z mowliwo`cią jej rozbudowy i uzupeJnienia, z towarzyszeniem: 

a) komunikacji samochodowej w zakresie niezbędnym za”ewnieniu miejsc ”arkingowych dla uwyt-

kowników, 
b) nieuciąwliwych usJug o ”owierzchni nie”rzekraczającej norm okre`lonych ”rawem budowlanym, 
c) zieleni; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych, ”olegających na dostosowa-

niu istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych, w”rowadzania urządzeL 
technicznych ”ole”szających warunki uwytkowania oraz rozbudowy istniejących obiektów, 

b) do”uszczenie modernizacji lub wymiany na nowe obiektów istniejącej zabudowy gos”odarczej, 
c) do”uszczenie zmiany funkcji budynków gos”odarczych i usJugowych na mieszkalną z usJugami, 

”rzy zachowaniu warunków okre`lonych przepisami prawa budowlanego i dostosowaniu wystro-

ju zewnętrznego oraz ukJadu kalenicy do budynków w otoczeniu, 

d) do”uszczenie w”rowadzania nowych elementów zabudowy w nawiązaniu do gabarytów i wy-

stroju elewacji obiektów w ich otoczeniu, 

e) nakaz utrzymania istniejącego, ”ierzejowego ukJadu zabudowy, 
f) nakaz uwzględniania ”rzy rozbudowie istniejących budynków i budowie nowych obiektów wska-

zanego na rysunku ”lanu ”rzebiegu obowiązujących linii zabudowy, 
g) nakaz sytuowania kalenicy dachu gJównego kor”usu budynków równolegle do elewacji frontowej, 
h) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych ulic, 
i) nakaz ”rzyJączenia do sieci infrastruktury technicznej, ”oJowonych w pasach drogowych przyle-

gJych ulic; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania minimalnego udziaJu ”owierzchni biologicznie czynnej 20% ”owierzchni dziaJki 
budowlanej, 

b) zakaz ”owodowania ”rzekroczenia standardów jako`ci `rodowiska ”oza granicami terenu, do któ-
rego inwestor ma tytuJ ”rawny; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
a) dla terenów: 4MN,U; 7MN,U; 11MN,U; 12MN,U; 26MN,U ”oJowonych w obrębie strefy ｭAｬ 

ochrony konserwatorskiej ukJadu urbanistycznego centrum miasta utworzonej dla ochrony histo-

rycznej kompozycji funkcjonalno-przestrzennej obszaru, zabytkowej zabudowy i innych elemen-

tów zagos”odarowania: 
a. nakaz utrzymania ”odstawowego ukJadu ulic, historycznych linii zabudowy, wielko`ci dziaJek 

i zasad ich ”arcelacji, skali, gabarytów, jej historycznego uksztaJtowania oraz usytuowania 
wjazdów na dziaJki z dopuszczeniem modernizacji nawierzchni ulic i wjazdów, 
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b. nakaz uzyskania ”ozwolenia WKź ”rzy ”odejmowaniu wszelkich dziaJaL budowlanych, 
b) dla objętych ochroną budynków mieszkalnych w”isanych do gminnej ewidencji zabytków 

i chronionych ”lanem ”oJowonych na terenach funkcjonalnych: 7MN,U (ulŁ Zygmuntowska 2, 4), 

11MN,U (ul. Ko`ciuszki 3, 11, budynek sądu (obecnie mieszkalny), ulŁ Chopina 1 i ul. _ciegien-

nego 2), 12MN,U (ul. Skorupki 4 i ul. Ko`ciuszki 8 i 10), 26MN,U (ul. vymierskiego 2, 
ul. Zygmuntowska 5 i ul. _wierczewskiego 12 i 16), 41MN,U (ul. Chopina 2 - budynek sądu, 
obecnie mieszkalny) ustala się: 
a. zakaz nadbudowy i rozbudowy ”owodujący zmianę wyglądu obiektu od strony ”rzestrzeni 

publicznych (ulic i ”laców), 
b. zakaz zmiany ksztaJtu dachów ”owodujący zmianę wyglądu obiektu od strony ”rzestrzeni 

publicznych (ulic i ”laców), 
c. do”uszczalna ada”tacja na funkcje usJugowe bez zmiany bryJy i elewacji 

d. do”uszczalne docie”lenie od zewnątrz - nalewy odtworzyć detal na ”odstawie zachowanej 
dokumentacji fotograficznej lub istniejących o”asek wokóJ dawnych drzwi i okien, gzymsów 
i innych zachowanych elementów wystroju architektonicznego (dotyczy budynków mieszkal-

nych ul. Zygmuntowska 2, 4, 5, ul. Ko`ciuszki 3, 8 i 10, ul. Chopina 1, ul. _ciegiennego 2, 
ul. Skorupki 4, ul. vymierskiego 2, ulŁ _wierczewskiego 12 i 16, 

e. nakaz realizacji nowych budynków gos”odarczych i garawy w odlegJo`ci co najmniej 15 m od 

frontu dziaJki (nie dotyczy obszaru objętego ｭstrefą Aｬ ochrony konserwatorskiej ukJadu 
urbanistycznego), maksymalnie do wysoko`ci oka”u budynku istniejącego, 

f. zakaz realizacji docie”leL zewnętrznych na elewacji frontowej (dotyczy budynków mieszkal-

nych: ul. Ko`ciuszki 11, ulŁ Chopina 2), 

g. zakaz realizacji dodatkowych otworów okiennych i drzwiowych, 

h. nakaz zachowania oraz odtworzenia historycznego ksztaJtu otworów okiennych i drzwiowych, 

i. zaleca się zachowanie oraz odtworzenie i ujednolicenie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej, 

j. nakaz ”okrycia dachówką ceramiczną lub cementową barwioną w masie, w odcieniach 

czerwieni lub grafitu, w ”rzy”adku remontu dachów stromych 

k. do”uszczalna mowliwo`ć wymiany stolarki okiennej na okna PCV ”od warunkiem zachowania 
jej ”ierwotnego wyglądu, tjŁ oryginalnych ksztaJtów i ”odziaJów, 

l. nakaz ochrony istniejących detali architektonicznych i ich odtworzenia, 

m. zakaz wykorzystywania na elewacjach materiaJów takich jak: glazura i elementy z tworzyw 

sztucznych (np. saiding). 

o. nakaz utrzymania tradycyjnej kompozycji architektonicznej, 

p. nakaz uzyskania o”inii WKź ”rzy ”odejmowaniu dziaJaL mających w”Jyw na wygląd budynku, 
r. nakaz s”orządzenia dokumentacji konserwatorskiej budynku w ”rzy”adku jego rozbiórki, 

d) dla terenów 4MN,U; 7MN,U; 11MN,U; 12MN,U; 26MN,U; 41MN,U ”oJowonych w obrębie strefy 
ｭWIII-3ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych: 

a. nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych 

przez WKZ, 

b. nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
c. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją; 
5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

a) nakaz zastosowania ujednoliconego systemu reklam na`ciennych, umieszczonych najwywej na 
wysoko`ci stro”u I kondygnacji nadziemnej, 

b) nakaz stosowania ujednoliconego ukJadu o`wietlenia i jednego typu latarni; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym linie zabudo-

wy, gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy: 
a) ograniczenie wysoko`ci zabudowy nowych obiektów do: 12Ł00 m, 

b) ograniczenie liczby kondygnacji nowych budynków do trzech kondygnacji (w tym trzecia 

w dachu), 

c) ograniczenie do”uszczalnej ”owierzchni zabudowy do 70% dziaJki budowlanej, 
d) nakaz ksztaJtowania elewacji frontowej nowych budynków w caJej szeroko`ci frontu dziaJki bu-

dowlanej, 

e) nakaz stosowania dachów stromych, symetrycznych w formie dwuspadowej i wielospadowej 

o nachyleniu ”oJaci w zakresie od 40 do 550; 
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7) szczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem: 
a) do”uszczenie ”rowadzenia wtórnych ”odziaJów nieruchomo`ci na terenach istniejącej zabudowy, 

”od warunkiem wydzielenia dziaJek budowlanych o minimalnej powierzchni 300,00 m2, 

b) nakaz ”rze”rowadzania ”odziaJów nieruchomo`ci w oparciu o badania archeologiczne przeprowa-

dzane w celu zdefiniowania ”ierwotnych ”rzebiegów `cian budynków (w przypadku stwierdzenia 

braku reliktów zabudowy obowiązuje nakaz utrzymania frontu nowo wydzielanych dziaJek bu-

dowlanych w szeroko`ci: 9,00 - 10.00 m lub wielokrotno`ci z warunkiem utrzymania czytelnego 

”odziaJu elewacji na elementy o zamkniętej kom”ozycji kamieniczek o szeroko`ci 9,0 - 10,0 m), 

c) nakaz utrzymania kąta ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do pasa drogowego: 800-900; 

8) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) zakaz budowy stacji bazowych telefonii komórkowej, 
b) zakaz wznoszenia od strony ulic ”eJnych ogrodzeL ”osesji z ”refabrykowanych elementów beto-

nowych, z wyJączeniem stosowania elementów ”refabrykowanych uwytych do budowy sJu”ów 
i ”odmurówek w ogrodzeniach posesji, 

c) do”uszczenie budowy obiektów tymczasowych o uzu”eJniającej funkcji terenuŁ 

RozdziaJ 2 

Tereny zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej pierzejowej 

§ 10. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, ”oJowonych w obrębie centrum mia-

sta, oznaczonych na rysunku planu symbolami 8MW,U (pow. 0,1657 ha), 10MW,U (pow. 0,1306 ha), 

13MW,U (pow. 0,2873 ha), 46MW,U (pow. 0,4459 ha), 47MW,U (pow. 0,1568 ha), 50MW,U (pow. 

0,1898 ha), 52MW,U (pow. 0,3946 ha), plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabu-

dowy usJugowej ”rzeksztaJcanej na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (10MW,U), z mowliwo`cią 
jej rozbudowy i uzu”eJnienia, z towarzyszeniem: 

d) komunikacji samochodowej w zakresie niezbędnym za”ewnieniu miejsc ”arkingowych dla uwyt-

kowników, 
e) nieuciąwliwych usJug o ”owierzchni nie”rzekraczającej norm okre`lonych ”rawem budowlanym, 
f) zieleni; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
j) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych, ”olegających na dostosowa-

niu istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych, w”rowadzania urządzeL 
technicznych ”ole”szających warunki uwytkowania oraz rozbudowy istniejących obiektów, 

k) do”uszczenie modernizacji lub wymiany na nowe obiektów istniejącej zabudowy gos”odarczej, 
l) do”uszczenie zmiany funkcji budynków gos”odarczych i usJugowych na mieszkalną z usJugami, 

przy zachowaniu warunków okre`lonych ”rze”isami ”rawa budowlanego i dostosowaniu wystro-

ju zewnętrznego oraz ukJadu kalenicy do budynków w otoczeniu, 

m) do”uszczenie w”rowadzania nowych elementów zabudowy w nawiązaniu do gabarytów i wy-

stroju elewacji obiektów w ich otoczeniu, 

n) nakaz utrzymania istniejącego, ”ierzejowego ukJadu zabudowy, 
o) nakaz uwzględniania ”rzy rozbudowie istniejących budynków i budowie nowych obiektów wska-

zanego na rysunku ”lanu ”rzebiegu obowiązujących linii zabudowy, 
p) nakaz sytuowania kalenicy dachu gJównego kor”usu budynków równolegle do elewacji frontowej, 
q) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych ulic, 
r) nakaz ”rzyJączenia do sieci infrastruktury technicznej, ”oJowonych w pasach drogowych przyle-

gJych ulic; 
3) zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania minimalnego udziaJu ”owierzchni biologicznie czynnej 20% ”owierzchni dziaJki 
budowlanej, 

b) zakaz ”owodowania ”rzekroczenia standardów jako`ci `rodowiska ”oza granicami terenu, do któ-
rego inwestor ma tytuJ ”rawny; 
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
a) dla terenów: 8MW,U; 10MW,U; 13MW,U ”oJowonych w obrębie strefy ｭAｬ ochrony konserwa-

torskiej ukJadu urbanistycznego centrum miasta utworzonej dla ochrony historycznej kompozycji 

funkcjonalno-przestrzennej obszaru, zabytkowej zabudowy i innych elementów zagos”odarowania: 
a. nakaz utrzymania ”odstawowego ukJadu ulic, historycznych linii zabudowy, wielko`ci dziaJek 

i zasad ich ”arcelacji, skali, gabarytów, jej historycznego uksztaJtowania oraz usytuowania 
wjazdów na dziaJki z dopuszczeniem modernizacji nawierzchni ulic i wjazdów, 

b. nakaz uzyskania ”ozwolenia WKź ”rzy ”odejmowaniu wszelkich dziaJaL budowlanych, 
b) dla objętych ochroną budynków mieszkalnych w”isanych do gminnej ewidencji zabytków i chro-

nionych ”lanem ”oJowonych na terenach funkcjonalnych: 8MW,U (ulŁ Chrobrego 2), 13MW,U (PI. 

Wolno`ci 2 i ul. Ko`ciuszki 2), 50MW,U (ulŁ Obr. Stalingradu 24 i 26) i 52MW,U (ul. Obr. Stalin-

gradu 14, 16, 18), ustala się: 
a. zakaz nadbudowy i rozbudowy ”owodujący zmianę wyglądu obiektu od strony ”rzestrzeni 

publicznych (ulic i ”laców), 
b. zakaz zmiany ksztaJtu dachów, ”owodujący zmianę wyglądu obiektu od strony ”rzestrzeni 

publicznych (ulic i ”laców), 
c. dopuszczalna ada”tacja na funkcje usJugowe bez zmiany bryJy i elewacji 

d. do”uszczalne docie”lenie od zewnątrz - nalewy odtworzyć detal na ”odstawie zachowanej 
dokumentacji fotograficznej lub istniejących o”asek wokóJ dawnych drzwi i okien, gzymsów 
i innych zachowanych elementów wystroju architektonicznego (dotyczy budynków mieszkal-

nych ul. Ko`ciuszki 2, PIŁ Wolno`ci 2, ulŁ Obr. Stalingradu 14, 16 i 24), 

e. nakaz realizacji nowych budynków gos”odarczych i garawy w odlegJo`ci co najmniej 15 m od 

frontu dziaJki (nie dotyczy obszaru objętego ｭstrefą Aｬ ochrony konserwatorskiej ukJadu 
urbanistycznego), maksymalnie do wysoko`ci oka”u budynku istniejącego, 

f. zakaz realizacji docie”leL zewnętrznych na elewacji frontowej (dotyczy budynków mieszkal-

nych: ul. Obr. Stalingradu 18 i 26), 

g. zakaz realizacji dodatkowych otworów okiennych i drzwiowych, 

h. nakaz zachowania oraz odtworzenia historycznego ksztaJtu otworów okiennych i drzwiowych, 

i. zaleca się zachowanie oraz odtworzenie i ujednolicenie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej, 

j. nakaz ”okrycia dachówką ceramiczną lub cementową barwioną w masie, w odcieniach 

czerwieni lub grafitu, w ”rzy”adku remontu dachów stromych 

k. do”uszczalna mowliwo`ć wymiany stolarki okiennej na okna PCV ”od warunkiem zachowania 
jej pierwotnego wyglądu, tjŁ oryginalnych ksztaJtów i ”odziaJów, 

l. nakaz ochrony istniejących detali architektonicznych i ich odtworzenia, 

m. zakaz wykorzystywania na elewacjach materiaJów takich jak: glazura i elementy z tworzyw 

sztucznych (np. saiding). 

o. nakaz utrzymania tradycyjnej kompozycji architektonicznej, 

p. nakaz uzyskania o”inii WKź ”rzy ”odejmowaniu dziaJaL mających w”Jyw na wygląd budynku, 
r. nakaz s”orządzenia dokumentacji konserwatorskiej budynku w ”rzy”adku jego rozbiórki, 

e) dla terenów 8MW,U; 10MW,U; 13MW,U; 46MW,U; 47MW,U i 52MW,U ”oJowonych w obrębie 
strefy ｭWIII-3ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych: 

d. nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych 

przez WKZ, 

e. nakaz przeprowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
f. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKZ na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją; 
5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

c) nakaz zastosowania ujednoliconego systemu reklam na`ciennych, umieszczonych najwywej na 
wysoko`ci stro”u I kondygnacji nadziemnej, 

d) nakaz stosowania ujednoliconego ukJadu o`wietlenia i jednego typu latarni; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym linie zabudo-

wy, gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy: 
f) ograniczenie wysoko`ci zabudowy nowych obiektów do: 12Ł00 m, 

g) ograniczenie liczby kondygnacji nowych budynków do trzech kondygnacji (w tym trzecia w dachu), 

h) ograniczenie do”uszczalnej ”owierzchni zabudowy do 70% dziaJki budowlanej, 
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i) nakaz ksztaJtowania elewacji frontowej nowych budynków w caJej szeroko`ci frontu dziaJki bu-

dowlanej, 

j) nakaz stosowania dachów stromych, symetrycznych w formie dwuspadowej i wielospadowej 

o nachyleniu ”oJaci w zakresie od 45 do 550, za wyjątkiem terenów 46MW,U, 47MW,U, 50MW,U 

i 50MW,U gdzie do”uszcza się dla nowej zabudowy ”ochylenie ”oJaci w zakresie 30 do 550; 

7) szczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem: 
d) do”uszczenie ”rowadzenia wtórnych ”odziaJów nieruchomo`ci na terenach istniejącej zabudowy, 

”od warunkiem wydzielenia dziaJek budowlanych o minimalnej powierzchni 300,00 m2, 

e) nakaz ”rze”rowadzania ”odziaJów nieruchomo`ci w oparciu o badania archeologiczne przeprowa-

dzane w celu zdefiniowania ”ierwotnych ”rzebiegów `cian budynków (w przypadku stwierdzenia 

braku reliktów zabudowy obowiązuje nakaz utrzymania frontu nowo wydzielanych dziaJek bu-

dowlanych w szeroko`ci: 9,00 - 10.00 m lub wielokrotno`ci z warunkiem utrzymania czytelnego 

”odziaJu elewacji na elementy o zamkniętej kompozycji kamieniczek o szeroko`ci 9,0 - 10,0 m), 

f) nakaz utrzymania kąta ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do pasa drogowego: 800-900; 

8) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

d) zakaz budowy stacji bazowych telefonii komórkowej, 
e) zakaz wznoszenia od strony ulic ”eJnych ogrodzeL ”osesji z ”refabrykowanych elementów beto-

nowych, z wyJączeniem stosowania elementów ”refabrykowanych uwytych do budowy sJu”ów 
i ”odmurówek w ogrodzeniach posesji, 

f) do”uszczenie budowy obiektów tymczasowych o uzu”eJniającej funkcji terenu, 
g) dla terenów 46MW,U, 47MW,U, 50MW,U i 52MW,U obowiązują ustalenia § 7 ust. 2 pkt 4 lit. a, 

b i c. 

2. Śla terenów zabudowy mieszkaniowej, ”oJowonych w obrębie centrum miasta, oznaczonych na 

rysunku planu symbolem 15MW,MN,U (pow. 0,2971 ha), 20MW,MN,U (pow. 0,3802 ha), 25MW,MN,U 

(pow. 0,5288 ha), plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (z do-

puszczeniem zabudowy jednorodzinnej zwartej - pierzejowej od strony ul. PuJaskiego), z mowliwo`cią 
jej rozbudowy i uzu”eJnienia, z towarzyszeniem: 

a) komunikacji samochodowej w zakresie niezbędnym za”ewnieniu miejsc ”arkingowych dla uwyt-

kowników, 
b) nieuciąwliwych usJug o ”owierzchni nie”rzekraczającej norm okre`lonych ”rawem budowlanym, 
c) realizacji na terenie 25MW,MN,U (dz. nr 106/5) wbudowanej toalety publicznej, 

d) zieleni; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych, ”olegających na dostosowa-

niu istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych, w”rowadzania urządzeL 
technicznych ”ole”szających warunki uwytkowania oraz rozbudowy istniejących obiektów, 

b) dopuszczenie modernizacji lub wymiany na nowe obiektów istniejącej zabudowy gos”odarczej, 
c) do”uszczenie zmiany funkcji budynków gos”odarczych i usJugowych na mieszkalną z usJugami, 

”rzy zachowaniu warunków okre`lonych ”rze”isami ”rawa budowlanego i dostosowaniu wystro-

ju zewnętrznego oraz ukJadu kalenicy do budynków w otoczeniu, 

d. do”uszczenie w”rowadzania nowych elementów zabudowy w nawiązaniu do gabarytów 
i wystroju elewacji obiektów w ich otoczeniu, 

e. nakaz utrzymania ”ierzejowego ukJadu zabudowy (w rozumieniu planu), 

f. nakaz uwzględniania ”rzy rozbudowie istniejących budynków i budowie nowych obiektów 
wskazanego na rysunku ”lanu ”rzebiegu obowiązujących linii zabudowy, 

g. nakaz sytuowania kalenicy dachu gJównego kor”usu budynków równolegle do elewacji frontowej, 
h. obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych ulic, 
i. nakaz ”rzyJączenia do sieci infrastruktury technicznej, ”oJowonych w pasach drogowych przy-

legJych ulic; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania minimalnego udziaJu ”owierzchni biologicznie czynnej 10% ”owierzchni dziaJki 
budowlanej, 

b) zakaz ”owodowania ”rzekroczenia standardów jako`ci `rodowiska ”oza granicami terenu, do któ-
rego inwestor ma tytuJ ”rawny; 
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
a) dla terenów: 15MW,MN,U; 21MW,MN,U; 25MW,MN,U; ”oJowonych w obrębie strefy ｭAｬ ochro-

ny konserwatorskiej ukJadu urbanistycznego centrum miasta (w”isanego do rejestru WKź decyzją 
nr 1313 z dnia 20 czerwca 1996 r.) utworzonej dla ochrony historycznej kompozycji funkcjonalno-

przestrzennej obszaru, zabytkowej zabudowy i innych elementów zagos”odarowania: 
a. nakaz utrzymania ”odstawowego ukJadu ulic, historycznych linii zabudowy, wielko`ci dziaJek 

i zasad ich ”arcelacji, skali, gabarytów, jej historycznego uksztaJtowania oraz usytuowania 
wjazdów na dziaJki z dopuszczeniem modernizacji nawierzchni ulic i wjazdów, 

b. nakaz uzyskania ”ozwolenia WKź ”rzy ”odejmowaniu wszelkich dziaJaL budowlanych, 
c. nakaz utrzymania tradycyjnej kompozycji architektonicznej, 

d. nakaz uzyskania o”inii WKź ”rzy ”odejmowaniu dziaJaL mających w”Jyw na wygląd budynku, 
e. nakaz s”orządzenia dokumentacji konserwatorskiej budynku w ”rzy”adku jego rozbiórki, 

b) dla terenów15MW,MN,U; 21MW,MN,U; 25MW,MN,U; ”oJowonych w obrębie strefy ｭWIII-3ｬ 

ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych: 

a. nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych 

przez WKZ, 

b. nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
c. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją, 
c) dla objętych ochroną budynków mieszkalnych w”isanych do gminnej ewidencji zabytków i chro-

nionych ”lanem ”oJowonych na terenie funkcjonalnym 25MW,MN,U (ulŁ _wierczewskiego 13, 15, 
17 i ul. Konopnickiej 3), terenie funkcjonalnym 21MW,MN,U (ul. _wierczewskiego 1, 5, 7 i PI. 

Wolno`ci 5,6) i terenie funkcjonalnym 15MW,MN,U (PIŁ Wolno`ci 4), ustala się: 
a. zakaz nadbudowy i rozbudowy budynków ”owodujący zmianę wyglądu obiektu od strony 

przestrzeni publicznych (ulic i ”laców), 
b. zakaz zmiany ksztaJtu dachów ”owodujący zmianę wyglądu obiektu od strony ”rzestrzeni 

publicznych (ulic i ”laców), 
c. do”uszczalna ada”tacja na funkcje usJugowe bez zmiany bryJy i elewacji (z uwzględnieniem 

ewŁ rozbudowy budynków mieszkalnych: PIŁ Wolno`ci 4, ulŁ _wierczewskiego 7 od strony 

wnętrza kwartaJu),), 
d. zakaz realizacji docie”leL zewnętrznych na elewacji frontowej (dotyczy budynków mieszkal-

nych PIŁ Wolno`ci 4, PIŁ Wolno`ci 5, ulŁ _wierczewskiego 1) 
e. do”uszczalne docie”lenie od zewnątrz - nalewy odtworzyć detal na ”odstawie zachowanej 

dokumentacji fotograficznej lub istniejących o”asek wokóJ dawnych drzwi, okien, gzymsów 
i innych zachowanych elementów wystroju architektonicznego (dotyczy budynków mieszkal-

nych PIŁ Wolno`ci 6, ulŁ _wierczewskiego 5, 7, 13, 15, 17 i ul. Konopnickiej 3) 

f. nakaz realizacji budynków gos”odarczych i garawy maksymalnie do wysoko`ci oka”u budyn-

ku istniejącego, 
g. nakaz zachowania oraz odtworzenia historycznego ksztaJtu otworów okiennych i drzwiowych, 

h. nakaz zachowania oraz odtworzenia i ujednolicenia historycznej stolarki okiennej i drzwiowej, 

i. nakaz ”okrycia dachówką ceramiczną lub cementową barwioną w masie, w odcieniach 

czerwieni lub grafitu, w ”rzy”adku remontów dachów stromych i realizacji dachów na roz-

budowanych czę`ciach budynków, 
j. do”uszczalna mowliwo`ć wymiany stolarki okiennej na okna PCV ”od warunkiem zachowania 

jej ”ierwotnego wyglądu, tjŁ oryginalnych ksztaJtów i ”odziaJów, 
k. nakaz ochrony istniejących detali architektonicznych i ich odtworzenia, 

l. zakaz wykorzystywania na elewacjach materiaJów takich jak: glazura i elementy z tworzyw 

sztucznych (np. saiding). 

m. nakaz utrzymania tradycyjnej kompozycji architektonicznej, 

n. nakaz uzyskania o”inii WKź ”rzy ”odejmowaniu dziaJaL mających w”Jyw na wygląd zabu-

dowy i zagospodarowanie terenu, 

o. nakaz s”orządzenia dokumentacji konserwatorskiej budynku w przypadku udokumentowanej 

”otrzeby jego rozbiórki; 
5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

a) nakaz zastosowania ujednoliconego systemu reklam na`ciennych, umieszczonych najwywej na 
wysoko`ci stro”u I kondygnacji nadziemnej, 

b) nakaz stosowania ujednoliconego ukJadu o`wietlenia i jednego typu latarni; 
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6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym linie zabudowy, 

gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy: 
a) ograniczenie wysoko`ci zabudowy nowych obiektów do: 12Ł00 m, 

b) ograniczenie liczby kondygnacji nowych budynków do trzech kondygnacji (w tym trzecia w dachu), 

c) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy do 70% dziaJki budowlanej, 
d) nakaz ksztaJtowania elewacji frontowej nowych budynków w caJej szeroko`ci frontu dziaJki bu-

dowlanej, 

e) nakaz stosowania dachów stromych, symetrycznych w formie dwuspadowej i wielospadowej 

o nachyleniu ”oJaci w zakresie od 30 do 550; 

7) szczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem: 
a) do”uszczenie ”rowadzenia wtórnych ”odziaJów nieruchomo`ci na terenach istniejącej zabudowy, 

”od warunkiem wydzielenia dziaJek budowlanych o minimalnej powierzchni 300,00 m2, 

b) nakaz ”rze”rowadzania ”odziaJów nieruchomo`ci w oparciu o badania archeologiczne przeprowa-

dzane w celu zdefiniowania ”ierwotnych ”rzebiegów `cian budynków (w przypadku stwierdzenia 

braku reliktów zabudowy obowiązuje nakaz utrzymania frontu nowo wydzielanych dziaJek bu-

dowlanych w szeroko`ci: 9,00 - 10.00 m lub wielokrotno`ci z warunkiem utrzymania czytelnego 

”odziaJu elewacji na elementy o zamkniętej kom”ozycji kamieniczek o szeroko`ci 9,0 - 10,0 m), 

c) nakaz utrzymania kąta ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do pasa drogowego: 800-900; 

8) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) zakaz budowy stacji bazowych telefonii komórkowej, 
b) zakaz wznoszenia ”eJnych ogrodzeL ”osesji z ”refabrykowanych elementów betonowych, z wy-

Jączeniem, 
c) stosowania elementów ”refabrykowanych uwytych do budowy sJu”ów i ”odmurówek w ogro-

dzeniach posesji, 

d) do”uszczenie budowy obiektów tymczasowych o uzu”eJniającej funkcji terenuŁ 

3. Śla terenów zabudowy mieszkaniowej, ”oJowonych w obrębie centrum miasta, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem 24MW,U (pow. 0,2656 ha), plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: tereny usJug i planowanej zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej, z towarzyszeniem: 

a) komunikacji samochodowej w zakresie niezbędnym za”ewnieniu miejsc ”arkingowych dla uwyt-

kowników, 
b) nieuciąwliwych usJug o ”owierzchni nie”rzekraczającej norm okre`lonych ”rawem budowlanym, 
c) zieleni; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzennego: 

a) do”uszczenie w”rowadzania nowych elementów zabudowy w nawiązaniu do gabarytów i wy-

stroju elewacji obiektów w ich otoczeniu, 

b) nakaz uwzględniania ”rzy budowie nowych obiektów wskazanego na rysunku ”lanu ”rzebiegu 
obowiązujących linii zabudowy, 

c) nakaz sytuowania kalenicy dachu gJównego kor”usu budynków równolegle do elewacji frontowej, 
d) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych ulic, 
e) nakaz ”rzyJączenia do sieci infrastruktury technicznej, ”oJowonych w pasach drogowych przyle-

gJych ulic; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania minimalnego udziaJu ”owierzchni biologicznie czynnej 30% ”owierzchni dziaJki 
budowlanej, 

b) zakaz ”owodowania ”rzekroczenia standardów jako`ci `rodowiska ”oza granicami terenu, do któ-
rego inwestor ma tytuJ ”rawny; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
a) w obrębie strefy ｭEｬ ochrony ekspozycji, utworzonej dla ochrony panoramy miasta Cedynia wi-

docznej od strony drogi wojewódzkiej Nr 124: 

a. nakaz o”racowania studium eks”ozycji dla ”lanowanych obiektów kubaturowych, 
b. nakaz uzyskania uzgodnienia WKź ”rzy ”odejmowaniu wszelkich dziaJaL budowlanych, 

b) w obrębie strefy ｭWIII-3ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych: 

a. nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych 

przez WKZ, 
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b. nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wyprzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
c. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją; 
5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

a) nakaz zastosowania ujednoliconego systemu reklam na`ciennych, umieszczonych najwywej na 
wysoko`ci stro”u I kondygnacji nadziemnej, 

b) nakaz stosowania ujednoliconego ukJadu o`wietlenia i jednego typu latarni; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym linie zabudo-

wy, gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy: 
a) ograniczenie wysoko`ci zabudowy nowych obiektów do: 12Ł00 m, 

b) ograniczenie liczby kondygnacji nowych budynków do trzech kondygnacji (w tym trzecia w dachu), 

c) ograniczenie do”uszczalnej ”owierzchni zabudowy do 60% dziaJki budowlanej, 
d) ograniczenie do”uszczalnej dJugo`ci elewacji frontowej nowych budynków do dJugo`ci elewacji 

budynków wzniesionych wcze`niej w tym samym miejscu, 

e) nakaz stosowania dachów stromych, symetrycznych w formie dwuspadowej i wielospadowej 

o nachyleniu ”oJaci w zakresie od 30 do 550; 

7) szczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem: 

a) do”uszczenie ”rowadzenia wtórnych ”odziaJów nieruchomo`ci na terenach istniejącej zabudowy, 
”od warunkiem wydzielenia dziaJek budowlanych o minimalnej powierzchni 200,00 m2, 

b) nakaz ”rze”rowadzania ”odziaJów nieruchomo`ci w oparciu o badania archeologiczne przeprowa-

dzane w celu zdefiniowania ”ierwotnych ”rzebiegów `cian budynków (w przypadku stwierdzenia 

braku reliktów zabudowy obowiązuje nakaz utrzymania frontu nowo wydzielanych dziaJek bu-

dowlanych w szeroko`ci: 9,00 - 10.00 m lub wielokrotno`ci z warunkiem utrzymania czytelnego 

”odziaJu elewacji na elementy o zamkniętej kom”ozycji kamieniczek o szeroko`ci 9,0 - 10,0 m)), 

c) nakaz utrzymania kąta ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do pasa drogowego: 800-900; 

8) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) zakaz budowy stacji bazowych telefonii komórkowej, 
b) zakaz trwaJej zabudowy ”asa terenu nad rurociągiem Ø1,00 m (kanaJ CedyLski-Ulgi - urządzenie 

melioracji wodnych podstawowych. Dopuszcza się tymczasowe zagos”odarowanie tego terenu 
na warunkach uzgodnionych z zarządcą urządzenia ustanowionym na mocy ustawy Prawo wodne, 

c) zakaz prowadzenia w ramach usJug towarzyszących nastę”ujących dziaJalno`ci gos”odarczych: 
”rowadzenia domów weselnych oraz innych obiektów sJuwących organizacji im”rez masowych, 
oraz dziaJalno`ci ”owodujących uciąwliwo`ci, 

d) zakaz wznoszenia ”eJnych ogrodzeL ”osesji z ”refabrykowanych elementów betonowych, z wy-

Jączeniem stosowania elementów ”refabrykowanych uwytych do budowy sJu”ów i ”odmurówek 
w ogrodzeniach posesji, 

e) do”uszczenie budowy obiektów tymczasowych o uzu”eJniającej funkcji terenu; 

RozdziaJ 3 

Tereny zabudowy mieszkaniowej - wielorodzinnej wolnostojącej 

§ 11. 1. Śla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami 114MW,U (pow. 2,5246 ha), 122MW,U (pow. 0,5869 ha), plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
z mowliwo`cią jej rozbudowy i uzu”eJnienia, z towarzyszeniem: 

a) dobudowanej usJugi handlu na dzŁ o nr 69/17 obr.2 Cedynia na terenie 114MW,U, 

b) komunikacji samochodowej w zakresie niezbędnym za”ewnieniu miejsc ”arkingowych dla uwyt-

kowników, 
c) nieuciąwliwych usJug o ”owierzchni nie”rzekraczającej norm okre`lonych ”rawem budowlanym, 
d) zieleni; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych, ”olegających na dostosowa-

niu istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych, w tym zwJaszcza w zakre-

sie ”o”rawy termoizolacji oraz w”rowadzania urządzeL technicznych ”ole”szających warunki 
uwytkowania, 
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b) nakaz utrzymania istniejącego ukJadu zabudowy, 
c) zakaz rozbudowy ”owiązanej ze zmianą bryJy budynku, w tym budowy nowych wej`ć do lokali 

mieszkalnych, 

d) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych ulic, 
e) nakaz ”rzyJączenia do sieci infrastruktury technicznej, ”oJowonych w pasach drogowych przyle-

gJych ulic; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania minimalnego udziaJu ”owierzchni biologicznie czynnej 50% ”owierzchni dziaJki 
budowlanej, 

b) zakaz ”owodowania ”rzekroczenia standardów jako`ci `rodowiska ”oza granicami terenu, do któ-
rego inwestor ma tytuJ ”rawny; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: w obrębie strefy 

ｭWI-2ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych (klasztoru i jego otoczenia): 

a) nakaz zachowania stanowiska w”isanego do rejestru zabytków i ujętego w ewidencji WKZ, 

b) nakaz uzgadniania i opiniowania z wojewódzkim konserwatorem zabytków wszelkich ”oczynaL 
inwynierskich, budowlanych i innych związanych z ”racami ziemnymi (obowiązuje kawdorazowe 
wystę”owania o szczegóJowe wytyczne konserwatorskie ”rzed ”odjęciem decyzji o jakiejkolwiek 

dziaJalno`ci), 
c) nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, wy-

”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach okre-

`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków, 
d) nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją; 
5) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym linie zabudo-

wy, gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy: 
b) ograniczenie wysoko`ci nowej zabudowy i nadbudowy do 15.00 m, 

c) do”uszczenie stosowania dachów o nachyleniu ”oJaci w zakresie od 30 do 550 w modernizowa-

nych budynkach (nie dotyczy dobudowanego lokalu handlowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 

lit. a, dla którego do”uszcza się dach ”Jaski), 
d) ograniczenie liczby kondygnacji nowych budynków do czterech kondygnacji (w tym czwarta 

w dachu), 

e) ograniczenie do”uszczalnej ”owierzchni zabudowy do 40% dziaJki budowlanej, 
f) ograniczenie do”uszczalnej dJugo`ci elewacji frontowej nowych budynków do 35Ł00 m, (nie do-

tyczy dobudowanego lokalu handlowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, dla którego do-

”uszcza się ”eJną szeroko`ć ”omiędzy granicami dziaJki); 
6) szczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem: zakaz ”odziaJu 

terenu; 

7) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) zakaz prowadzenia w ramach usJug towarzyszących nastę”ujących dziaJalno`ci gos”odarczych: 
prowadzenia domów weselnych oraz innych obiektów sJuwących organizacji im”rez masowych, 
oraz dziaJalno`ci ”owodujących uciąwliwo`ci, 

b) zakaz wznoszenia ”eJnych ogrodzeL ”osesji z ”refabrykowanych elementów betonowych, z wy-

Jączeniem stosowania elementów ”refabrykowanych uwytych do budowy sJu”ów i ”odmurówek 
w ogrodzeniach posesji, 

c) do”uszczenie budowy obiektów tymczasowych o uzu”eJniającej funkcji terenuŁ 

2. Śla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem: 
148aMW (pow. 0,1355 ha), plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu funkcjonalnego: tereny planowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

(budownictwo socjalne) z towarzyszeniem: 

a) komunikacji pieszej i dojazdów, 
b) wyodrębnionych komórek lokatorskich, 
c) zieleni i rekreacji; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) do”uszczenie w”rowadzania wolnostojącego obiektu zawierającego komórki lokatorskie, 
b) nakaz stosowania ukJadu dachu gJównego kor”usu budynków równolegle do elewacji frontowej, 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 92 ｦ 12237 ｦ Poz. 1696 

 

c) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych ulic 147KŚ-Ś, lub ciągu ”ieszo-jezdnego w terenie, 

d) nakaz ”rzyJączenia do sieci infrastruktury technicznej, ”oJowonych w pasach drogowych przyle-

gJych ulic; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania minimalnego udziaJu ”owierzchni biologicznie czynnej 50% ”owierzchni dziaJki 
budowlanej, 

b) zakaz ”owodowania ”rzekroczenia standardów jako`ci `rodowiska ”oza granicami terenu, do któ-
rego inwestor ma tytuJ ”rawny, 

c) na terenie stwierdzono wystę”owanie chronionych gatunków flory i fauny; 

4) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym linie zabudo-

wy, gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy: 
a) ograniczenie wysoko`ci zabudowy do: 12Ł00 m, 

b) ograniczenie liczby kondygnacji nowych budynków do trzech kondygnacji (w tym trzecia w dachu), 

c) ograniczenie do”uszczalnej ”owierzchni zabudowy do 50% dziaJki budowlanej, 
d) ograniczenie do”uszczalnej dJugo`ć elewacji frontowej nowych budynków do 40Ł00 m, 

e) nakaz stosowania dachów stromych, symetrycznych w formie dwuspadowej i wielospadowej 

o nachyleniu ”oJaci w zakresie od 30 do 550; 

5) szczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem: 
a) po wydzieleniu terenu zakaz jego dalszego ”odziaJu: 
b) nakaz utrzymania kąta ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do pasa drogowego: zgodnie z rysun-

kiem zmiany planu; 

6) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) zakaz wznoszenia ”eJnych ogrodzeL ”osesji z ”refabrykowanych elementów betonowych, z wy-

Jączeniem stosowania elementów ”refabrykowanych uwytych do budowy sJu”ów i ”odmurówek 
w ogrodzeniach posesji, 

b) do”uszczenie budowy obiektów tymczasowych o uzu”eJniającej funkcji terenu, 
c) dziaJania inwestycyjne nalewy ”o”rzedzić ”rze”rowadzeniem ”ostę”owania w sprawie oceny od-

dziaJywania na `rodowisko okre`lającego mowliwo`ci i zasady zagospodarowania. 

RozdziaJ 4 

Tereny zabudowy usJugowej 

§ 12. Śla terenów zabudowy usJug administracji oznaczonych na rysunku planu symbolami 1UA 

(pow. 0,0344 ha), 3UA (pow. 0,0644 ha), 34UA (pow. 0,2167 ha), 78UA (pow. 0,0990 ha), plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: tereny istniejącej zabudowy usJug administracji wysokiej inten-

sywno`ci, z mowliwo`cią jej rozbudowy i uzu”eJnienia, z towarzyszeniem: 

a) nieuciąwliwych usJug o ”owierzchni nie”rzekraczającej norm okre`lonych ”rawem budowlanym, 
b) komunikacji samochodowej w zakresie niezbędnym za”ewnieniu miejsc ”arkingowych dla uwyt-

kowników, 
c) mieszkaL komunalnych, 
d) zieleni; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych, ”olegających na dostosowa-

niu istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych, w”rowadzania urządzeL 
technicznych ”ole”szających warunki uwytkowania oraz rozbudowy istniejących obiektów, 

b) do”uszczenie modernizacji lub wymiany na nowe obiektów istniejącej zabudowy gos”odarczej, 
c) dla terenu 3UA ”lan ustala do”uszczenie w”rowadzenia mieszkaL komunalnych na wywszych 

kondygnacjach, 

d) nakaz utrzymania istniejącego, ”ierzejowego ukJadu zabudowy, 
e) nakaz uwzględniania ”rzy budowie nowych obiektów wskazanego na rysunku ”lanu ”rzebiegu 

obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy, 

f) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych ulic, 
g) nakaz ”rzyJączenia do sieci infrastruktury technicznej, ”oJowonych w pasach drogowych przyle-

gJych ulic; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania minimalnego udziaJu ”owierzchni biologicznie czynnej 30% ”owierzchni dziaJki 
budowlanej, 
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b) zakaz ”owodowania ”rzekroczenia standardów jako`ci `rodowiska ”oza granicami terenu, do któ-
rego inwestor ma tytuJ ”rawny; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
a) dla terenów: 1UA, 3UA ”oJowonych w obrębie strefy ｭAｬ ochrony konserwatorskiej ukJadu urba-

nistycznego centrum miasta utworzonej dla ochrony historycznej kompozycji funkcjonalno-

przestrzennej obszaru, zabytkowej zabudowy i innych elementów zagospodarowania: 

a. nakaz utrzymania ”odstawowego ukJadu ulic, historycznych linii zabudowy, wielko`ci dziaJek 
i zasad ich ”arcelacji, skali, gabarytów, jej historycznego uksztaJtowania oraz usytuowania 
wjazdów na dziaJki z dopuszczeniem modernizacji nawierzchni ulic i wjazdów, 

b. nakaz uzyskania ”ozwolenia WKź ”rzy ”odejmowaniu wszelkich dziaJaL budowlanych, 
b) dla terenu 1UA i ”oJowonego na nim budynku Ratusza w”isanego do rejestru WKź decyzją nr 489 

z dnia 22 grudnia 1965 r. w celu ochrony jego formy architektonicznej: wysoko`ci, formy dachu, 
kompozycji elewacji wraz z detalem architektonicznym, stolarką, materiaJem budowlanym (doty-

czy obiektu ”rzy: Plac Wolno`ci 1): 
a. dopuszczenie dokonywania zmian po uzyskaniu zezwolenia WKZ, 

b. nakaz trwaJego zachowania formy architektonicznej i substancji budowlanej obiektu, 

c. nakaz utrzymania otoczenia zgodnie z historycznym zagospodarowaniem, 

c) dla terenu 78UA i ”oJowonego na nim budynku Poczty wskazanego do w”isania do rejestru WKź 
w celu ochrony jego formy architektonicznej: wysoko`ci, formy dachu, kom”ozycji elewacji wraz 
z detalem architektonicznym, stolarką, materiaJem budowlanym (dotyczy obiektu ”rzy: ulŁ vy-

mierskiego 5): 

a. dopuszczenie dokonywania zmian po uzyskaniu zezwolenia WKZ, 

b. nakaz trwaJego zachowania formy architektonicznej i substancji budowlanej obiektu, 

c. zakaz realizacji docie”leL zewnętrznych na elewacji frontowej; 

d. nakaz utrzymania otoczenia zgodnie z historycznym zagospodarowaniem, 

d) dla objętego ochroną budynku w”isanych do gminnej ewidencji zabytków i chronionego planem 

”oJowonego na terenie funkcjonalnym 3UA (PIŁ Wolno`ci 8), ustala się: 
a. zakaz nadbudowy i rozbudowy ”owodujący zmianę wyglądu obiektu od strony ”rzestrzeni 

publicznych (ulic i ”laców), 
b. dopuszczalna adaptacja na funkcje usJugowe bez zmiany bryJy i elewacji, 

c. do”uszczalne docie”lenie od zewnątrz - nalewy odtworzyć detal na ”odstawie zachowanej 
dokumentacji fotograficznej lub istniejących o”asek wokóJ dawnych drzwi, okien, gzymsów 
i innych zachowanych elementów wystroju architektonicznego (dotyczy budynku PIŁ Wolno`ci 8); 

d. nakaz realizacji nowych budynków gos”odarczych i garawy w odlegJo`ci co najmniej 15 m od 

frontu dziaJki, maksymalnie do wysoko`ci oka”u budynku istniejącego, 
e. zakaz realizacji dodatkowych otworów okiennych i drzwiowych 

f. nakaz zachowania oraz odtworzenia historycznego ksztaJtu otworów okiennych i drzwiowych, 

g. nakaz zachowania oraz odtworzenia i ujednolicenia historycznej stolarki okiennej i drzwiowej, 

h. nakaz ”okrycia dachówką ceramiczną lub cementową barwioną w masie, w odcieniach 

czerwieni lub grafitu, w ”rzy”adku remontu dachów stromychŁ 
i. do”uszczalna mowliwo`ć wymiany stolarki okiennej na okna PCV ”od warunkiem zachowania 

jej ”ierwotnego wyglądu, tjŁ oryginalnych ksztaJtów i ”odziaJów, 
j. nakaz ochrony istniejących detali architektonicznych i ich odtworzenia, 

k. zakaz wykorzystywania na elewacjach materiaJów takich jak: glazura i elementy z tworzyw 

sztucznych (np. saiding), 

l. nakaz utrzymania tradycyjnej kompozycji architektonicznej, 

m. nakaz uzyskania o”inii WKź ”rzy ”odejmowaniu dziaJaL mających w”Jyw na wygląd budynku, 
n. nakaz s”orządzenia dokumentacji konserwatorskiej budynku w ”rzy”adku jego rozbiórki, 
d) dla terenu 3UA i ”oJowonych na nim budynków ujętych w gminnej ewidencji zabytków 

w celu ochrony ich formy architektonicznej: gabarytów, formy dachu, kom”ozycji i wystroju 

elewacji, formy stolarki okiennej i drzwiowej (dotyczy obiektów ”rzy: PlŁ Wolno`ci 8), 
a. nakaz utrzymania tradycyjnej kompozycji architektonicznej, 

b. nakaz uzyskania o”inii WKź ”rzy ”odejmowaniu dziaJaL mających w”Jyw na wygląd budynku, 
c. nakaz s”orządzenia dokumentacji konserwatorskiej budynku w ”rzy”adku jego rozbiórki, 

e) dla terenu 78UA ”oJowonego w obrębie strefy ｭWI-1ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk arche-

ologicznych (w”isanej do rejestru zabytków ”od Nr 597 decyzją z dnia 12 grudnia 1969 r.): 

a. nakaz zachowania istniejącego ukJadu to”ograficznego wraz z obiektem wpisanym do reje-

stru zabytków i ujętego w ewidencji, 
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b. zakaz wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych związanych z pracami ziem-

nymi (w tym: kopanie studni, melioracji, karczunku i nasadzania drzew), 

c. nakaz kawdorazowego wystę”owania do WKź o szczegóJowe wytyczne konserwatorskie 
”rzed ”odjęciem decyzji o jakiejkolwiek dziaJalno`ci, 

f) dla terenów 1UA, 3UA, 78UA ”oJowonych w obrębie strefy ｭWIII-3ｬ ochrony konserwatorskiej 

stanowisk archeologicznych: 

a. nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych 

przez WKZ, 

b. nakaz przeprowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
c. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją; 
5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

a) nakaz utrzymania historycznych ”odziaJów elewacji frontowych oraz ”odziaJów stolarki okiennej, 
b) nakaz zastosowania ujednoliconego systemu reklam na`ciennych, umieszczonych najwywej na 

wysoko`ci stro”u I kondygnacji nadziemnej, 

c) nakaz stosowania ujednoliconego ukJadu o`wietlenia i jednego typu latarni, 

d) nakaz ”eJnego dostosowania budynków dla ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym linie zabudo-

wy, gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy: 
a) ograniczenie wysoko`ci zabudowy nowych obiektów do: 12Ł00 m, 

b) ograniczenie liczby kondygnacji nowych budynków do czterech kondygnacji (w tym czwarta 

w dachu), 

c) ograniczenie do”uszczalnej ”owierzchni zabudowy do 60% dziaJki budowlanej, 
d) ograniczenie do”uszczalnej dJugo`ć elewacji frontowej nowych budynków do dJugo`ci elewacji 

budynków wzniesionych wcze`niej w tym samym miejscu, 

e) nakaz stosowania dachów stromych, symetrycznych w formie dwuspadowej i wielospadowej 

o nachyleniu ”oJaci w zakresie od 30 do 550, 

f) nakaz sytuowania kalenicy dachu gJównego kor”usu budynków równolegle do elewacji frontowej; 

7) szczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem: zakaz ”odziaJu terenu; 
8) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) zakaz prowadzenia w ramach usJug towarzyszących nastę”ujących dziaJalno`ci gos”odarczych: 
”rowadzenia domów weselnych oraz innych obiektów sJuwących organizacji im”rez masowych, 
oraz dziaJalno`ci ”owodujących uciąwliwo`ci, 

b) zakaz wznoszenia ”eJnych ogrodzeL ”osesji z ”refabrykowanych elementów betonowych, z wy-

Jączeniem stosowania elementów ”refabrykowanych uwytych do budowy sJu”ów i ”odmurówek 
w ogrodzeniach posesji. 

§ 13. 1. Śla terenów usJug handlu oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 5UH (pow. 0,1003 ha), 

45aUH (pow. 0,3064 ha), 73bUH (pow. 0,0340 ha), 115UH (pow. 0,0715 ha) i 178bUH (pow. 

0.0630 ha) plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: tereny istniejącej i ”rojektowanej zabudowy usJug handlu, z mow-
liwo`cią jej rozbudowy i uzu”eJnienia, z towarzyszeniem: 

a) komunikacji samochodowej w zakresie niezbędnym za”ewnieniu miejsc ”arkingowych dla uwyt-

kowników, 
b) nieuciąwliwych usJug i skJadów, towarzyszących ”odstawowej funkcji terenu, 
c) zieleni, 

d) na terenach 45aUH, 115UH i 178bUH do”uszcza się lokalizację funkcji gastronomicznej oraz 
mieszkaL funkcyjnych; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych, ”olegających na dostosowa-

niu istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych, w”rowadzania urządzeL 
technicznych ”ole”szających warunki uwytkowania oraz rozbudowy istniejących obiektów, 

b) do”uszczenie modernizacji lub wymiany na nowe obiektów istniejącej zabudowy gos”odarczej 
oraz prowadzenia w nich dziaJalno`ci gos”odarczej, 
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c) do”uszczenie w”rowadzania nowych elementów zabudowy w nawiązaniu do gabarytów i wy-

stroju elewacji obiektów w ich otoczeniu, 

d) do”uszczenie caJkowitej lub czę`ciowej zamiany ”odstawowej funkcji terenu na inne funkcje 

usJugowe, 
e) nakaz utrzymania istniejącego, ukJadu zabudowy oraz uwzględniania ”rzy rozbudowie istnieją-

cych budynków wskazanego na rysunku ”lanu ”rzebiegu obowiązujących i nieprzekraczalnych li-

nii zabudowy (na terenach 73bUH i 115UH dopuszcza się rozbudowę do granic dziaJki zgodnie 
z rysunkiem zmiany planu), 

f) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych ulic, 
g) nakaz ”rzyJączenia do sieci infrastruktury technicznej, ”oJowonych w pasach drogowych przyle-

gJych ulic; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania minimalnego udziaJu ”owierzchni biologicznie czynnej terenów do 30% ”o-

wierzchni dziaJki budowlanej, za wyjątkiem terenów 73bUH i 115UH dla których ustala się 
wskaunik 10%, 

b) zakaz powodowania przekroczenia standardów jako`ci `rodowiska ”oza granicami terenu, do któ-
rego inwestor ma tytuJ ”rawny; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
a) dla terenu 5UH w obrębie strefy ｭAｬ ochrony konserwatorskiej ukJadu urbanistycznego centrum 

miasta utworzonej dla ochrony historycznej kompozycji funkcjonalno-przestrzennej obszaru, za-

bytkowej zabudowy i innych elementów zagos”odarowania: 
a. nakaz utrzymania ”odstawowego ukJadu ulic, historycznych linii zabudowy, wielko`ci dziaJek 

i zasad ich ”arcelacji, skali, gabarytów, jej historycznego uksztaJtowania oraz usytuowania 
wjazdów na dziaJki z dopuszczeniem modernizacji nawierzchni ulic i wjazdów, 

b. nakaz uzyskania ”ozwolenia WKź ”rzy ”odejmowaniu wszelkich dziaJaL budowlanych, 
b) dla terenów 5UH; 45aUH; 73bUH i 178bUH ”oJowonych w obrębie strefy ｭWIII-3ｬ ochrony kon-

serwatorskiej stanowisk archeologicznych: 

a. nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych 

przez WKZ, 

b. nakaz przeprowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
c. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKZ na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją, 
c) dla terenu 115UH ”oJowonego w obrębie strefy ｭWI-2ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk ar-

cheologicznych (klasztoru i jego otoczenia): 

a. nakaz zachowania stanowiska w”isanego do rejestru zabytków i ujętego w ewidencji WKZ, 

b. nakaz uzgadniania i opiniowania z wojewódzkim konserwatorem zabytków wszelkich ”oczy-

naL inwynierskich, budowlanych i innych związanych z ”racami ziemnymi (obowiązuje kawdo-

razowe wystę”owania o szczegóJowe wytyczne konserwatorskie ”rzed ”odjęciem decyzji 
o jakiejkolwiek dziaJalno`ci), 

c. nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
d. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją; 
5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

a) nakaz utrzymania historycznych ”odziaJów elewacji frontowych oraz ”odziaJów stolarki okiennej: 
a) nakaz zastosowania ujednoliconego systemu reklam na`ciennych, umieszczonych najwywej na 

wysoko`ci stro”u I kondygnacji nadziemnej, 

b) nakaz stosowania ujednoliconego ukJadu o`wietlenia i jednego typu latarni; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym linie zabudo-

wy, gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy: 
a) ograniczenie wysoko`ci zabudowy nowych obiektów do: 12Ł00 m, 

b) ograniczenie liczby kondygnacji nowych budynków do trzech kondygnacji (w tym trzecia w dachu), 

dla terenu 115UH (w ”rzy”adku zastosowania dachu ”Jaskiego) ograniczenie do dwóch kondygnacji, 
c) ograniczenie do”uszczalnej ”owierzchni zabudowy do 60% dziaJki budowlanej, za wyjątkiem te-

renów 73bUH i 115UH dla których ustala się wskaunik 80%, 
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d) ograniczenie do”uszczalnej dJugo`ci elewacji frontowej nowych budynków do; 12Ł00 m, dla te-

renu 115UH do 25,00 m, dla terenu 73bUH do 30,00 m, 

e) nakaz stosowania dachów stromych, symetrycznych w formie dwuspadowej i wielospadowej 

o nachyleniu ”oJaci w zakresie od 30 do 450, dla terenu 115UH do”uszcza się dach ”Jaski, 
f) nakaz sytuowania kalenicy dachu gJównego kor”usu budynków równolegle do elewacji frontowej; 

7) szczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem: zakaz ”odziaJu 
terenu; 

8) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) zakaz prowadzenia w ramach usJug towarzyszących dziaJalno`ci ”owodujących uciąwliwo`ci, 
b) zakaz wznoszenia ”eJnych ogrodzeL ”osesji z ”refabrykowanych elementów betonowych, z wy-

Jączeniem stosowania elementów ”refabrykowanych uwytych do budowy sJu”ów i ”odmurówek 
w ogrodzeniach posesji. 

2. Śla terenu usJug handlu oznaczonego na rysunku planu symbolem 75UH (pow. 0,2852 ha), plan 

ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: tereny istniejących i rozbudowywanych usJug handlu - targowi-

sko miejskie z towarzyszeniem: 

a) zieleni, 

b) placu manewrowego z przystankiem autobusowym, 

c) toalety publicznej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) do”uszczenie remontów i ”rzebudowy istniejących obiektów w obrysie ich `cian zewnętrznych, 
b) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych ulic, 
c) nakaz ksztaJtowania ukJadu zabudowy ”rzy uwzględnianiu wskazanego na rysunku ”lanu ”rze-

biegu nieprzekraczalnych linii zabudowy, 

d) nakaz ”rzyJączenia do sieci infrastruktury technicznej, ”oJowonych w pasach drogowych przyle-

gJych ulic; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania minimalnego udziaJu ”owierzchni biologicznie czynnej 10% ”owierzchni dziaJki 
budowlanej, 

b) zakaz w”rowadzania odcieków wód o”adowych zawierających substancje ro”o”ochodne do gruntu; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: w obrębie stre-

fy ｭWIII-3ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych: 

a) nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych przez 

WKZ, 

b) nakaz przeprowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, wy-

”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach okre-

`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków, 
c) nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją; 
5) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym linie zabudo-

wy, gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy: 
a) do”uszczenie budowy wyJącznie obiektów tymczasowych, 
b) do”uszcza się realizację toalety ”ublicznej jako obiektu trwaJego, 
c) ograniczenie wysoko`ci zabudowy nowych obiektów do: 6Ł00 m, 

d) ograniczenie liczby kondygnacji nowych budynków do jednej kondygnacji, 
e) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy do: 50% dziaJki budowlanej; 

6) szczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem: zakaz ”odziaJu 
terenu; 

7) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: dopuszczenie budowy obiektów tymczasowych o uzu”eJniającej funkcji terenuŁ 

§ 14. Śla terenu zabudowy usJug innych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 49UI (pow. 0,1634 ha), 

plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: tereny istniejącej zabudowy remizy strawy ”owarnej, z mowliwo`cią 

jej rozbudowy i uzu”eJnienia, z towarzyszeniem: 

a) komunikacji samochodowej w zakresie niezbędnym za”ewnieniu miejsc ”arkingowych dla uwyt-

kowników, 
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b) ”omieszczeL socjalnych; 
2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

a) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych, ”olegających na dostosowa-

niu istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych, w”rowadzania urządzeL 
technicznych ”ole”szających warunki uwytkowania oraz rozbudowy istniejących obiektów, 

b) do”uszczenie modernizacji lub wymiany na nowe obiektów istniejącej zabudowy gos”odarczej, 
c) do”uszczenie caJkowitej lub czę`ciowej zamiany ”odstawowej funkcji terenu na inne funkcje 

usJugowe, 
d) nakaz utrzymania istniejącego, ukJadu zabudowy oraz uwzględniania ”rzy rozbudowie istnieją-

cych budynków wskazanego na rysunku ”lanu ”rzebiegu obowiązujących i nieprzekraczalnych li-

nii zabudowy, 

e) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych ulic, 
f) nakaz ”rzyJączenia do sieci infrastruktury technicznej, ”oJowonych w pasach drogowych przyle-

gJych ulic; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania minimalnego udziaJu ”owierzchni biologicznie czynnej 50% ”owierzchni dziaJki 
budowlanej, 

b) zakaz ”owodowania ”rzekroczenia standardów jako`ci `rodowiska ”oza granicami terenu, do któ-
rego inwestor ma tytuJ ”rawny; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: w obrębie stre-

fy ｭWIII-3ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych: 

a) nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych przez 

WKZ, 

b) nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, wy-

”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach okre-

`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków, 
c) nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją; 
5) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym linie zabudo-

wy, gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy: 
a) ograniczenie wysoko`ci nowej zabudowy do 10Ł00 m, 

b) ograniczenie liczby kondygnacji budynków do dwóch kondygnacji (w tym dwóch w dachu), 

c) ograniczenie dopuszczalnej ”owierzchni zabudowy do 30% dziaJki budowlanej, 
d) nakaz stosowania dachów stromych, symetrycznych w formie dwuspadowej i wielospadowej 

o nachyleniu ”oJaci w zakresie od 38 do 450; 

6) szczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem: zakaz ”odziaJu 
terenu; 

7) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) zakaz budowy stacji bazowych telefonii komórkowej, 
b) zakaz prowadzenia w ramach usJug towarzyszących dziaJalno`ci ”owodujących uciąwliwo`ci, 
c) zakaz wznoszenia ”eJnych ogrodzeL ”osesji z ”refabrykowanych elementów betonowych, z wy-

Jączeniem stosowania elementów ”refabrykowanych uwytych do budowy sJu”ów i ”odmurówek 
w ogrodzeniach posesji, 

d) dla terenu obowiązują ustalenia § 7 ust. 2 pkt 4. 

§ 15. Dla terenu zabudowy kultu religijnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 9UK (pow. 

0,4119 ha), plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: tereny istniejącej zabudowy kultu religijnego - terenu Ko`cioJa 
p.w. Narodzenia NMP, z towarzyszeniem: 

a) komunikacji samochodowej w zakresie niezbędnym za”ewnieniu miejsc ”arkingowych dla uwyt-

kowników, 
b) zieleni; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych, ”olegających na dostosowa-

niu istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych, w”rowadzania urządzeL 
technicznych ”ole”szających warunki uwytkowania oraz rozbudowy istniejących obiektów, 

b) dopuszczenie modernizacji lub wymiany na nowe obiektów istniejącej zabudowy gos”odarczej, 
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c) do”uszczenie w”rowadzania nowych elementów zabudowy związanej z kultem religijnym w na-

wiązaniu do gabarytów i wystroju elewacji obiektów w ich otoczeniu, 

d) nakaz utrzymania istniejącego ukJadu zabudowy oraz uwzględniania wskazanego na rysunku ”la-

nu ”rzebiegu obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy, 

e) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych ulic, 
f) nakaz ”rzyJączenia do sieci infrastruktury technicznej, ”oJowonych w pasach drogowych przyle-

gJych ulic; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania minimalnego udziaJu ”owierzchni biologicznie czynnej 70% ”owierzchni dziaJki 
budowlanej, 

b) zakaz ”owodowania ”rzekroczenia standardów jako`ci `rodowiska ”oza granicami terenu, do któ-
rego inwestor ma tytuJ ”rawny; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
a) w obrębie strefy ｭAｬ ochrony konserwatorskiej ukJadu urbanistycznego centrum miasta utworzo-

nej dla ochrony historycznej kompozycji funkcjonalno-przestrzennej obszaru, zabytkowej zabu-

dowy i innych elementów zagos”odarowania: 
a. nakaz utrzymania ”odstawowego ukJadu ulic, historycznych linii zabudowy, wielko`ci dziaJek 

i zasad ich ”arcelacji, skali, gabarytów, jej historycznego uksztaJtowania oraz usytuowania 
wjazdów na dziaJki z dopuszczeniem modernizacji nawierzchni ulic i wjazdów, 

b. nakaz uzyskania ”ozwolenia WKź ”rzy ”odejmowaniu wszelkich dziaJaL budowlanych, 
b) dla budynku Ko`cioJa Narodzenia NMP w”isanego do rejestru WKź decyzją nr 109 z dnia 2 lipca 

1956 r. w celu ochrony jego formy architektonicznej: wysoko`ci, formy dachu, kom”ozycji ele-

wacji wraz z detalem architektonicznym, stolarką, materiaJem budowlanym: 
a. dopuszczenie dokonywania zmian po uzyskaniu zezwolenia WKZ, 

b. nakaz trwaJego zachowania formy architektonicznej i substancji budowlanej obiektu, 

c. nakaz utrzymania otoczenia zgodnie z historycznym zagospodarowaniem, 

c) dla objętego ochroną budynku mieszkalnego w”isanego do gminnej ewidencji zabytków i chronio-

nego ”lanem ”oJowonego na terenie funkcjonalnym 9UK (ulŁ Chopina nr 5 - Plebania), ustala się: 
a. zakaz nadbudowy i rozbudowy ”owodujący zmianę wyglądu obiektu od strony ”rzestrzeni 

publicznych (ulic i ”laców), 
b. do”uszczalne docie”lenie od zewnątrz - nalewy odtworzyć detal na ”odstawie zachowanej 

dokumentacji fotograficznej lub istniejących o”asek wokóJ dawnych drzwi i okien, gzymsów 
i innych zachowanych elementów wystroju architektonicznego, 

c. nakaz realizacji budynków gos”odarczych i garawy w odlegJo`ci co najmniej 15 m od frontu 

dziaJki, maksymalnie do wysoko`ci oka”u budynku istniejącego, 
d. zakaz realizacji dodatkowych otworów okiennych i drzwiowych za wyjątkiem czę`ci obiek-

tów objętych rozbudową 

e. nakaz zachowania oraz odtworzenia historycznego ksztaJtu otworów okiennych i drzwiowych, 

f. nakaz zachowania oraz odtworzenia i ujednolicenia historycznej stolarki okiennej i drzwiowej, 

g. nakaz ”okrycia dachówką ceramiczną lub cementową barwioną w masie, w odcieniach 

czerwieni lub grafitu, 

h. dopuszczalna mowliwo`ć wymiany stolarki okiennej na okna PCV ”od warunkiem zachowania 
jej ”ierwotnego wyglądu, tjŁ oryginalnych ksztaJtów i ”odziaJów, 

i. nakaz ochrony istniejących detali architektonicznych i ich odtworzenia, 

j. zakaz wykorzystywania na elewacjach materiaJów takich jak: glazura i elementy z tworzyw 

sztucznych (np. saiding). 

k. nakaz utrzymania tradycyjnej kompozycji architektonicznej, 

l. nakaz uzyskania o”inii WKź ”rzy ”odejmowaniu dziaJaL mających w”Jyw na wygląd budynku, 
m. nakaz s”orządzenia dokumentacji konserwatorskiej budynku w ”rzy”adku jego rozbiórki, 

d) w obrębie strefy ｭW III-3ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych: 

a. nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych 

przez WKZ, 

b. nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
c. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją; 
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5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 
a) nakaz zastosowania ujednoliconego systemu informacji na`ciennych, umieszczonych najwywej na 

wysoko`ci stropu I kondygnacji nadziemnej, 

b) do”uszczenie ”rzebudowy nawierzchni ”lacu ”rzed ko`cioJem i otaczających go ciągów ”ieszych, 
c) do”uszczenie s”ecjalnych rozwiązaL, sJuwących o`wietleniu ko`cioJa, 
d) nakaz ”eJnego dostosowania otoczenia ko`cioJa dla ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym linie zabudo-

wy, gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy: 
a) ograniczenie wysoko`ci zabudowy obiektów do: 12Ł00 m, (nie dotyczy budynku Ko`cioJa Naro-

dzenia NMP), 

b) ograniczenie liczby kondygnacji budynków do trzech kondygnacji (w tym trzecia w dachu - nie 

dotyczy budynku Ko`cioJa Narodzenia NMP), 
c) ograniczenie do”uszczalnej ”owierzchni zabudowy do 60% dziaJki budowlanej, 
d) ograniczenie do”uszczalnej dJugo`ć elewacji frontowej nowych budynków do dJugo`ci elewacji 

budynków wzniesionych wcze`niej w tym samym miejscu, 

e) nakaz stosowania dachów stromych, symetrycznych w formie dwuspadowej i wielospadowej 

o nachyleniu ”oJaci w zakresie od 38 do 450, 

f) nakaz sytuowania kalenicy dachu gJównego kor”usu budynków równolegle do elewacji frontowej; 
7) szczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem: zakaz ”odziaJu 

terenu. 

§ 16. 1. Śla terenów zabudowy usJug o`wiaty, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 82UO  
(pow. 2,3777 ha), plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: tereny istniejącej zabudowy usJug o`wiaty, z towarzyszeniem: 

a) komunikacji samochodowej w zakresie niezbędnym za”ewnieniu miejsc ”arkingowych dla uwyt-

kowników, 
b) zieleni, 

c) komunikacji lotniczej - ”olowego lądowiska dla heliko”tera do wykorzystania w sytuacjach nad-

zwyczajnych; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych, ”olegających na dostosowa-

niu istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych, w”rowadzania urządzeL 
technicznych ”ole”szających warunki uwytkowania oraz rozbudowy istniejących obiektów, 

b) nakaz utrzymania istniejącego ”odstawowego ukJadu zabudowy oraz uwzględniania wskazanego 
na rysunku planu przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy, 

c) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych ulic; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania minimalnego udziaJu ”owierzchni biologicznie czynnej 50% ”owierzchni dziaJki 
budowlanej, 

b) zakaz ”owodowania ”rzekroczenia standardów jako`ci `rodowiska ”oza granicami terenu, do któ-
rego inwestor ma tytuJ ”rawny, 

c) teren 82UO ”oJowony jest czę`ciowo w obszarze Natura 2000 i w niewielkiej czę`ci (na granicy 
z terenem 83ź), ze względu na siedlisko murawy kserotermicznej, objęty jest obszarem ”rzewi-

dywanego uwytku ekologicznego Uś-36 - nowe dziaJania inwestycyjne nalewy ”o”rzedzić ”rze-

prowadzeniem ”ostę”owania w s”rawie oceny oddziaJywania na `rodowisko okre`lającego mow-
liwo`ci i zasady zagospodarowania; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
a) w obrębie strefy ｭW II-1ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych: 

a. nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych 

przez WKZ, 

b. nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
c. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją, 
b) w obrębie strefy ｭW III-2ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych: 

a. nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych 

przez WKZ, 
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b. nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
c. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją; 
5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: nakaz ”eJnego dostosowania 

budynków dla ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych; 
6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym linie zabudo-

wy, gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy: 
a) do”uszczenie stosowania dachów o nachyleniu ”oJaci w zakresie od 38 do 450 w modernizowa-

nych budynkach, 

b) ograniczenie wysoko`ci zabudowy nowych obiektów do: 15Ł00 m, 

c) ograniczenie liczby kondygnacji nowych budynków do trzech kondygnacji, (w tym trzecia w dachu), 

d) ograniczenie do”uszczalnej ”owierzchni zabudowy do: 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
e) ograniczenie do”uszczalnej dJugo`ć elewacji frontowej nowych budynków do 40Ł00 m; 

7) szczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem: zakaz ”odziaJu 
terenu; 

8) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) do”uszczenie budowy obiektów tymczasowych o uzu”eJniającej funkcji terenu, 
b) dziaJania inwestycyjne ”rowadzić z uwzględnieniem wyników oceny oddziaJywania na `rodowiskoŁ 

2. Śla terenów zabudowy usJug o`wiaty i kultury oznaczonych na rysunku planu symbolem 16UO,UK 

(pow. 0,0344 ha), plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: tereny istniejącej zabudowy usJug o`wiaty i kultury - Muzeum 

Okręgowego, z towarzyszeniem: 

a) `wietlicy gminnej, 
b) mieszkaL komunalnych; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych, ”olegających na dostosowa-

niu istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych, w”rowadzania urządzeL 
technicznych ”ole”szających warunki uwytkowania oraz rozbudowy istniejących obiektów, 

b) nakaz utrzymania istniejącego ukJadu zabudowy oraz uwzględniania ”rzy rozbudowie istniejącego 
budynku wskazanego na rysunku ”lanu ”rzebiegu obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabu-

dowy, 

c) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych ulic, 
d) nakaz ”rzyJączenia do sieci infrastruktury technicznej, ”oJowonych w pasach drogowych przyle-

gJych ulic; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania minimalnego udziaJu ”owierzchni biologicznie czynnej 20% ”owierzchni dziaJki 
budowlanej, 

b) zakaz ”owodowania ”rzekroczenia standardów jako`ci `rodowiska ”oza granicami terenu, do któ-
rego inwestor ma tytuJ ”rawny; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
a) w obrębie strefy ｭAｬ ochrony konserwatorskiej ukJadu urbanistycznego centrum miasta (w”isa-

nego do rejestru WKź decyzją nr 1313 z dnia 20 czerwca 1996 r.) utworzonej dla ochrony histo-

rycznej kompozycji funkcjonalno-przestrzennej obszaru, zabytkowej zabudowy i innych elemen-

tów zagos”odarowania: 
a. nakaz utrzymania ”odstawowego ukJadu ulic, historycznych linii zabudowy, wielko`ci dziaJek 

i zasad ich ”arcelacji, skali, gabarytów, jej historycznego uksztaJtowania oraz usytuowania 
wjazdów na dziaJki z dopuszczeniem modernizacji nawierzchni ulic i wjazdów, 

b. nakaz uzyskania pozwolenia WKZ przy podejmowaniu wszelkich dziaJaL budowlanych, 
b) dla budynku Muzeum ”rzy PlŁ Wolno`ci 4, ujętego w gminnej ewidencji zabytków w celu ochrony 

jego formy architektonicznej: gabarytów, formy dachu, kom”ozycji i wystroju elewacji, formy 

stolarki okiennej i drzwiowej: 

a. nakaz utrzymania tradycyjnej kompozycji architektonicznej, 

b. nakaz uzyskania o”inii WKź ”rzy ”odejmowaniu dziaJaL mających w”Jyw na wygląd budynku, 
c. nakaz s”orządzenia dokumentacji konserwatorskiej budynku w ”rzy”adku jego rozbiórki, 
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c) w obrębie strefy ｭWIII-3ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych: 

a. nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych 

przez WKZ, 

b. nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wyprzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
c. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją; 
5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

a) nakaz utrzymania historycznych ”odziaJów elewacji frontowych oraz ”odziaJów stolarki okiennej, 
b) nakaz zastosowania ujednoliconego systemu reklam na`ciennych, umieszczonych najwywej na 

wysoko`ci stropu I kondygnacji nadziemnej, 

c) nakaz stosowania ujednoliconego ukJadu o`wietlenia i jednego typu latarni; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym linie zabudo-

wy, gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy: 

a) ograniczenie wysoko`ci zabudowy do: 12Ł00 m, 

b) ograniczenie liczby kondygnacji nowych budynków do trzech kondygnacji (w tym trzecia w dachu), 

c) ograniczenie do”uszczalnej ”owierzchni zabudowy do 70% dziaJki budowlanej, 
d) ograniczenie dopuszczalnej dJugo`ć elewacji frontowej nowych budynków do dJugo`ci elewacji 

budynków wzniesionych wcze`niej w tym samym miejscu, 

e) nakaz stosowania dachów stromych, symetrycznych w formie dwuspadowej i wielospadowej 

o nachyleniu ”oJaci w zakresie od 38 do 450; 

7) szczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem: zakaz ”odziaJu terenuŁ 

§ 17. Śla terenów zabudowy usJug s”ortu i rekreacji oznaczonych na rysunku planu symbolami 81US 

(pow. 0,8006 ha), 162US (pow. 0,8902 ha), plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: tereny istniejących usJug s”ortu i rekreacji z towarzyszeniem: 

a) komunikacji samochodowej w zakresie niezbędnym za”ewnieniu miejsc ”arkingowych dla uwyt-

kowników, 
b) zieleni; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

a) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych, ”olegających na dostosowa-

niu istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych, w”rowadzania urządzeL 
technicznych ”ole”szających warunki uwytkowania oraz rozbudowy istniejących obiektów, 

b) do”uszczenie w”rowadzania zabudowy dla ”otrzeb obsJugi ”odstawowej funkcji terenu w tym 

zaplecza sanitarnego, 

c) dla terenu 162US do”uszcza się w”rowadzanie s”ortu i ruchu turystycznego oraz urządzeL re-

kreacyjnych i kultury (amfiteatr) z mowliwo`cią okresowego ”arkowania samochodów i przyczep 

mieszkalnych, namiotów, 
d) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych ulic, 
e) nakaz ”rzyJączenia do sieci infrastruktury technicznej, ”oJowonych w pasach drogowych przyle-

gJych ulic; 
3) zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania minimalnego udziaJu ”owierzchni biologicznie czynnej 50% ”owierzchni dziaJki 
budowlanej (w przypadku realizacji amfiteatru na terenie 162US: 30%), 

b) nakaz zachowania istniejących elementów zieleni wysokiej, 

c) teren 81US ”oJowony jest w obszarze Natura 2000, za` jego ”óJnocny fragment ”oJowony w są-
siedztwie terenu 83ź obejmuje siedlisko ro`linno`ci kserotermicznej (do objęcia ”lanowanym 
uwytkiem ekologicznym Uś-36) - nowe dziaJania inwestycyjne nalewy ”o”rzedzić ”rze”rowadze-

niem ”ostę”owania w s”rawie oceny oddziaJywania na `rodowisko okre`lającego mowliwo`ci 
i zasady zagospodarowania, 

d) zakaz ”owodowania ”rzekroczenia standardów jako`ci `rodowiska ”oza granicami terenu, do któ-
rego inwestor ma tytuJ ”rawny; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
a) dla terenów 81US i 162US ”oJowonych w obrębie strefy ｭWII-7ｬ ochrony konserwatorskiej sta-

nowisk archeologicznych: 

a. nakaz uzgadniania i opiniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych 

”rzez WKź (obowiązuje kawdorazowe wystę”owanie o szczegóJowe wytyczne konserwator-

skie i o”inie ”rzed ”odjęciem decyzji o jakiejkolwiek dziaJalno`ci), 
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b. nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
c. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją, 
b) dla terenu 81US ”oJowonego w obrębie strefy ｭWIII-2ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk ar-

cheologicznych: 

a. nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych 

przez WKZ, 

b. nakaz prze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
c. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją; 
5) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym linie zabudo-

wy, gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy: 
a) nakaz stosowania dachów stromych w formie dwuspadowej i wielospadowej o nachyleniu ”oJaci 

w zakresie od 30 do 550, 

b) ograniczenie wysoko`ci zabudowy do 8Ł00 m, 

c) ograniczenie liczby kondygnacji nowych budynków do jednej kondygnacji, 
d) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy do: 10% ”owierzchni dziaJki budowlanej 

(w przypadku realizacji amfiteatru na terenie 162US: 30%), 

e) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy dla nowego, pojedynczego budynku do 75,00 m2; 

6) szczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem: zakaz ”odziaJu 
terenu: 

ｦ na terenie wskazanym w pkt 3 lit. c dziaJania inwestycyjne ”rowadzić z uwzględnieniem wy-

ników oceny oddziaJywania na `rodowiskoŁ 

§ 18. Śla terenów istniejącej zabudowy obsJugi ruchu turystycznego oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 2UT (pow. 0,0899 ha), 51UT (pow. 0,1982 ha), 119UT (pow. 1,2246 ha), 142aUT (pow. 

0,7014 ha), 161UT (pow. 0,6282 ha), plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: tereny zabudowy obsJugi ruchu turystycznego, z mowliwo`cią 
jej rozbudowy i uzu”eJnienia (w ”rzy”adku terenu 161UT takwe obiektem hali widowiskowej, a terenu 

142aUT obiektami ｭwioski `redniowiecznejｬ), z towarzyszeniem: 

a) komunikacji samochodowej w zakresie niezbędnym za”ewnieniu miejsc ”arkingowych dla uwyt-

kowników, 
b) mieszkaL sJuwbowych dla ”otrzeb wJadającego, 
c) nieuciąwliwych usJug, towarzyszących ”odstawowej funkcji terenu, 
d) zieleni; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych, ”olegających na dostosowa-

niu istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych, w”rowadzania urządzeL 
technicznych ”ole”szających warunki uwytkowania oraz rozbudowy istniejących obiektów, 

b) do”uszczenie modernizacji lub wymiany na nowe obiektów istniejącej zabudowy gos”odarczej, 
c) do”uszczenie w”rowadzania nowych elementów zabudowy w nawiązaniu do gabarytów i wy-

stroju elewacji obiektów w ich otoczeniu (nie dotyczy hali widowiskowej na terenie 161UT 

i obiektów ｭwioski `redniowiecznejｬ na terenie 142aUT), 

d) do”uszczenie w”rowadzenia funkcji mieszkaniowej na wywszych kondygnacjach (nie dotyczy hali 
widowiskowej na terenie 161UT i obiektów ｭwioski `redniowiecznejｬ na terenie 142aUT), 

e) nakaz uwzględniania ”rzy budowie nowych obiektów wskazanego na rysunku ”lanu ”rzebiegu 
obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy, 

f) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych ulic, 
g) nakaz ”rzyJączenia do sieci infrastruktury technicznej, ”oJowonych w pasach drogowych przyle-

gJych ulic; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania minimalnego udziaJu ”owierzchni biologicznie czynnej 40% ”owierzchni dziaJki 
budowlanej (w odniesieniu do hali widowiskowej na terenie 161UT: 20%), 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 92 ｦ 12248 ｦ Poz. 1696 

 

b) zakaz ”owodowania ”rzekroczenia standardów jako`ci `rodowiska ”oza granicami terenu, do któ-
rego inwestor ma tytuJ ”rawny, 

c) na terenie 142aUTstwierdzono wystę”owanie chronionych gatunków fauny, oraz kadJubowego 
siedliska murawy kserotermicznej - dziaJania inwestycyjne nalewy ”o”rzedzić ”rze”rowadzeniem 
”ostę”owania w s”rawie oceny oddziaJywania na `rodowisko okre`lającego mowliwo`ci i zasady 

zagospodarowania; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
a) dla budynku klasztoru, ”oJowonego na terenie 119UT, w”isanego do rejestru WKź decyzją nr 490 

z dnia 22 grudnia 1965 r. w celu ochrony jego formy architektonicznej: wysoko`ci, formy dachu, 
kompozycji elewacji wraz z detalem architektonicznym, stolarką, materiaJem budowlanym: 
a. dopuszczenie dokonywania zmian po uzyskaniu zezwolenia WKZ, 

b. nakaz trwaJego zachowania formy architektonicznej i substancji budowlanej obiektu, 

c. nakaz utrzymania otoczenia zgodnie z historycznym zagospodarowaniem, 

b) dla terenu 119UT w obrębie strefy ｭWI-2ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych: 

a. nakaz zachowania stanowiska w”isanego do rejestru zabytków i ujętego w ewidencji WKZ, 

b. nakaz uzgadniania i opiniowania z wojewódzkim konserwatorem zabytków wszelkich ”oczy-

naL inwynierskich, budowlanych i innych związanych z ”racami ziemnymi (obowiązuje kawdo-

razowe wystę”owania o szczegóJowe wytyczne konserwatorskie ”rzed ”odjęciem decyzji 
o jakiejkolwiek dziaJalno`ci), 

c. nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
d. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją, 
c) dla terenu 161UT w obrębie strefy ｭWII-6ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych: 

a. nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych 

”rzez WKź (obowiązuje kawdorazowe wystę”owanie o szczegóJowe wytyczne konserwator-

skie i o”inie ”rzed ”odjęciem decyzji o jakiejkolwiek dziaJalno`ci), 
b. nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wyprzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
c. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją, 
d) dla terenów 2-UT, 51UT ”oJowonych w obrębie strefy ｭWIII-3ｬ ochrony konserwatorskiej stano-

wisk archeologicznych: 

a. nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych 

przez WKZ, 

b. nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
c. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją; 
5) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym linie zabudo-

wy, gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy: 
a) ograniczenie wysoko`ci zabudowy nowych obiektów do: 12Ł00 m (dla hali widowiskowej na te-

renie 161UT do: 20.00 m) oraz dla obiektów ｭwioski `redniowiecznejｬ na terenie 142aUT do: 

8.00 m (nie dotyczy ew. dzwonnicy), 

b) ograniczenie liczby kondygnacji nowych budynków do trzech kondygnacji (w tym trzecia w dachu), 

a w odniesieniu do obiektów ｭwioski `redniowiecznejｬ (142aUT) - jedna kondygnacja z poddaszem 

nieuwytkowym, 
c) ograniczenie do”uszczalnej ”owierzchni zabudowy do 60% dziaJki budowlanej (w odniesieniu do 

terenu 161 UT - 70%), 

d) ograniczenie do”uszczalnej dJugo`ć elewacji frontowej nowych budynków do dJugo`ci elewacji 
budynków wzniesionych wcze`niej w tym samym miejscu (nie dotyczy hali widowiskowej na te-

renie 161UT), 

e) nakaz stosowania dachów stromych, symetrycznych w formie dwuspadowej i wielospadowej 

o nachyleniu ”oJaci w zakresie od 30 do 550 (nie dotyczy hali widowiskowej na terenie 161UT), 

w ”rzy”adku obiektów ｭwioski `redniowiecznejｬ(142aUT) nachylenie ”oJaci w zakresie od 45 do 

600, 
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f) nakaz sytuowania kalenicy dachu gJównego kor”usu budynków równolegle do elewacji frontowej 

(nie dotyczy hali widowiskowej na terenie 161UT); 

6) szczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem: 
a) do”uszczenie ”rowadzenia wtórnych ”odziaJów nieruchomo`ci na terenach istniejącej zabudowy, 

pod warunkiem wydzielenia dziaJek budowlanych o minimalnej powierzchni 1500,00 m2, 

b) nakaz utrzymania frontu nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w minimalnej szeroko`ci: 
30,00 m, 

c) nakaz utrzymania kąta ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do pasa drogowego: 800-900, nie do-

tyczy terenu 142aUT, 

d) dla terenów 2UT, 119UT: zakaz ”odziaJu nieruchomo`ci; 
7) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) zakaz budowy stacji bazowych telefonii komórkowej, 
b) zakaz prowadzenia w ramach usJug towarzyszących dziaJalno`ci ”owodujących uciąwliwo`ci, 
c) zakaz wznoszenia ”eJnych ogrodzeL ”osesji z ”refabrykowanych elementów betonowych, z wy-

Jączeniem stosowania elementów ”refabrykowanych uwytych do budowy sJu”ów i ”odmurówek 
w ogrodzeniach posesji, 

d) na terenie wskazanym w pkt 3 lit. c dziaJania inwestycyjne ”rowadzić z uwzględnieniem wyni-

ków oceny oddziaJywania na `rodowisko, 
e) dla terenu 51UT obowiązują ustalenia § 7 ust. 2 pkt 4 lit. a, b i c. 

§ 19. Śla terenów zabudowy usJug zdrowia oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 48Uź (pow. 

0,1326 ha), plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: istniejąca zabudowa usJug zdrowia, z mowliwo`cią jej rozbudo-

wy i uzu”eJnienia, z towarzyszeniem: 

a) komunikacji samochodowej w zakresie niezbędnym za”ewnieniu miejsc ”arkingowych dla uwyt-

kowników, 
b) nieuciąwliwych usJug, towarzyszących ”odstawowej funkcji terenu, 
c) mieszkaL sJuwbowych, 
d) zieleni; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych, ”olegających na dostosowa-

niu istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych, w”rowadzania urządzeL 
technicznych ”ole”szających warunki uwytkowania oraz rozbudowy istniejących obiektów, 

b) dopuszczenie modernizacji lub wymiany na nowe obiektów istniejącej zabudowy gos”odarczej, 
c) nakaz utrzymania istniejącego ukJadu zabudowy oraz uwzględniania ”rzy rozbudowie istniejących 

budynków wskazanego na rysunku ”lanu ”rzebiegu obowiązujących i nieprzekraczalnych linii za-

budowy, 

d) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych ulic, 
e) nakaz ”rzyJączenia do sieci infrastruktury technicznej, ”oJowonych w pasach drogowych przyle-

gJych ulic; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania minimalnego udziaJu ”owierzchni biologicznie czynnej 50% ”owierzchni dziaJki 
budowlanej, 

b) zakaz ”owodowania ”rzekroczenia standardów jako`ci `rodowiska ”oza granicami terenu, do któ-
rego inwestor ma tytuJ ”rawny; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
a) dla objętego ochroną budynku mieszkalnego w”isanego do gminnej ewidencji zabytków i chro-

nionego ”lanem ”oJowonego na terenie funkcjonalnym 48Uź (ulŁ Obr. Stalingradu 28 - o`rodek 
zdrowia), ustala się: 
a. zakaz nadbudowy i rozbudowy ”owodujący zmianę wyglądu obiektu od strony ”rzestrzeni 

publicznych (ulic i ”laców), 
b. do”uszczalne docie”lenie od zewnątrz - nalewy odtworzyć detal na ”odstawie zachowanej 

dokumentacji fotograficznej lub istniejących o”asek wokóJ dawnych drzwi i okien, gzymsów 
i innych zachowanych elementów wystroju architektonicznego 

c. nakaz realizacji budynków gos”odarczych i garawy w odlegJo`ci co najmniej 15 m od frontu 

dziaJki, maksymalnie do wysoko`ci oka”u budynku istniejącego, 
d. zakaz realizacji dodatkowych otworów okiennych i drzwiowych 

e. nakaz zachowania oraz odtworzenia historycznego ksztaJtu otworów okiennych i drzwiowych, 
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f. nakaz zachowania oraz odtworzenia i ujednolicenia historycznej stolarki okiennej i drzwiowej, 

g. nakaz pokrycia dachówką ceramiczną lub cementową barwioną w masie, w odcieniach 

czerwieni lub grafitu, 

h. do”uszczalna mowliwo`ć wymiany stolarki okiennej na okna PCV ”od warunkiem zachowania 
jej ”ierwotnego wyglądu, tjŁ oryginalnych ksztaJtów i ”odziaJów, 

i. nakaz ochrony istniejących detali architektonicznych i ich odtworzenia, 

j. zakazu wykorzystywania na elewacjach materiaJów takich jak: glazura i elementy z tworzyw 

sztucznych (np. saiding); 

24) nakaz utrzymania tradycyjnej kompozycji architektonicznej; 

25) nakaz uzyskania o”inii WKź ”rzy ”odejmowaniu dziaJaL mających w”Jyw na wygląd budynku; 
26) nakaz s”orządzenia dokumentacji konserwatorskiej budynku w ”rzy”adku jego rozbiórki, 

b) w obrębie strefy ｭWIII-3ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych: 

a. nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych 

przez WKZ, 

b. nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
c. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją; 
5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: nakaz ”eJnego dostosowania 

budynków dla ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych; 
6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym linie zabudo-

wy, gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy: 
a) nakaz stosowania dachów stromych w formie dwuspadowej i wielospadowej o nachyleniu ”oJaci 

w zakresie od 38 do 450, 

b) ograniczenie wysoko`ci zabudowy do: 12Ł00 m, 

c) ograniczenie liczby kondygnacji nowych budynków do trzech kondygnacji (w tym trzecia w dachu), 

d) ograniczenie dopuszczalnej ”owierzchni zabudowy do: 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
e) ograniczenie do”uszczalnej dJugo`ć elewacji frontowej nowych budynków do 12Ł00 m; 

7) szczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem: zakaz ”odziaJu 
terenu; 

8) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) zakaz prowadzenia w ramach usJug towarzyszących nastę”ujących dziaJalno`ci gos”odarczych: 
”rowadzenia domów weselnych oraz innych obiektów sJuwących organizacji imprez masowych 

oraz dziaJalno`ci ”owodujących uciąwliwo`ci, 
b) zakaz wznoszenia ”eJnych ogrodzeL ”osesji z ”refabrykowanych elementów betonowych, z wy-

Jączeniem stosowania elementów ”refabrykowanych uwytych do budowy sJu”ów i ”odmurówek 
w ogrodzeniach posesji, 

c) dla terenu obowiązują ustalenia § 7 ust. 2 pkt 4 lit. a, b i c. 

RozdziaJ 5 

Tereny uwytkowane rolniczo 

§ 20. Śla terenów rolniczych, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami 108R (pow. 4,8388 ha), 

123R (pow. 0,4455 ha), 136R (pow. 0,6922 ha), 149R (pow. 1,8559 ha), 163R (pow. 0,1030 ha), 

166R (pow. 6,7240 ha), 168R (pow. 8,2105 ha), plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: tereny istniejących uwytków rolnych, Jąk, ”astwisk oraz innych 
terenów otwartych: nieuwytków, zadrzewieL `ród”olnych; 

2) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz zachowania istniejących elementów zieleni wysokiej oraz ochrony historycznie uksztaJto-

wanych miedz, 

b) nakaz ochrony zadrzewieL ”rzydrownych i `ród”olnych dla zachowania ciągJo`ci korytarzy ekolo-

gicznych, 

c) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych ulic; 
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3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
a) dla terenu 123R ”oJowonego w obrębie strefy ｭWI-2ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk arche-

ologicznych (klasztoru i jego otoczenia): 

a. nakaz zachowania stanowiska w”isanego do rejestru zabytków i ujętego w ewidencji WKZ, 

b. nakaz uzgadniania i opiniowania z wojewódzkim konserwatorem zabytków wszelkich ”oczy-

naL inwynierskich, budowlanych i innych związanych z ”racami ziemnymi (obowiązuje kawdo-

razowe wystę”owania o szczegóJowe wytyczne konserwatorskie ”rzed ”odjęciem decyzji 
o jakiejkolwiek dziaJalno`ci), 

c. nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
d. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją, 
b) w obrębie stref ｭW IIｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych (dotyczy terenów: 

166R - strefa WII-6, 163R - strefa WII-7, 136R - strefa WII-7, 108R - strefa WII-8 wpisana do re-

jestru zabytków ”od Nr 680 decyzją z dnia 10 listopada 1971 r.): 

a. nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych 

”rzez WKź (obowiązuje kawdorazowe wystę”owanie o szczegóJowe wytyczne konserwator-

skie i o”inie ”rzed ”odjęciem decyzji o jakiejkolwiek dziaJalno`ci), 
b. nakaz prze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
c. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją, 
c) w obrębie stref ｭW IIIｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych (dotyczy terenów: 

149R - strefa WIII-26): 

a. nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych 

przez WKZ, 

b. nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
c. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją; 
4) szczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem: zakaz ”odziaJu 

terenu; 

5) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) caJkowity zakaz zabudowy, 
b) dla terenów 166R i 168R obowiązują ustalenia § 7 ust. 2 pkt 4 lit. d. 

§ 21. Śla terenów ”rodukcji w gospodarstwach rolnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 

55aRU (pow. 7,5042 ha), 178RU (pow. 3,0613 ha), plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu funkcjonalnego: tereny produkcji w gospodarstwach rolnych; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) do”uszczenie budowy obiektów związanych z prowadzeniem produkcji rolnej, 

b) nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku ”lanu ”rzebiegu nie”rzekraczalnych linii zabudowy, 
c) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych ulic i dróg, 
d) nakaz ”rzyJączenia do sieci infrastruktury technicznej, ”oJowonych w pasach drogowych przyle-

gJych ulic i dróg; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania minimalnego udziaJu ”owierzchni biologicznie czynnej 50% ”owierzchni dziaJki 
budowlanej, 

b) zakaz powodowania przekroczenia standardów jako`ci `rodowiska ”oza granicami terenu, do któ-
rego inwestor ma tytuJ ”rawny; 

4) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym linie zabudo-

wy, gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy: 
a) ograniczenie wysoko`ci zabudowy nowych obiektów do: 12Ł00 m (bez ograniczeL w ilo`ci kon-

dygnacji), 
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b) ograniczenie do”uszczalnej ”owierzchni zabudowy do: 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
c) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy dla nowego, pojedynczego obiektu do 

1200.00 m2; 

5) szczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem: 
a) do”uszczenie ”rowadzenia wtórnych ”odziaJów nieruchomo`ci na terenach istniejącej zabudowy, 

”od warunkiem wydzielenia dziaJek o minimalnej powierzchni 5000,00 m2, 

b) nakaz utrzymania frontu nowo wydzielanych dziaJek w minimalnej szeroko`ci: 100,00 m, 

c) nakaz utrzymania kąta ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do pasa drogowego: 800-900; 

6) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) zakaz budowy stacji bazowych telefonii komórkowej, 
b) zakaz prowadzenia w ramach usJug towarzyszących nastę”ujących dziaJalno`ci gos”odarczych: 

”rowadzenia domów weselnych oraz innych obiektów sJuwących organizacji imprez masowych, 

skJadowisk o”aJu, od”adów, zJomowisk, handlu gazem ”Jynnym dla ”otrzeb motoryzacji, ”roduk-

cji i usJug oraz dziaJalno`ci ”owodujących uciąwliwo`ci, 
c) zakaz wznoszenia ”eJnych ogrodzeL ”osesji z ”refabrykowanych elementów betonowych, z wy-

Jączeniem stosowania elementów ”refabrykowanych uwytych do budowy sJu”ów i ”odmurówek 
w ogrodzeniach posesji, 

d) dla terenów 55aRU i 178RU obowiązują ustalenia § 7 ust. 2 pkt 4. 

RozdziaJ 6 

Tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej 

§ 22. 1. Dla terenów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów oznaczonych na rysunku ”lanu symbo-

lami 98P (pow. 1,0482 ha), 107P (pow. 3,6465 ha), 156P (pow. 0,1544 ha), 173P (pow. 0,8269 ha), 

176P (pow. 0,2547 ha), plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu funkcjonalnego: tereny istniejącej zabudowy ”rodukcyjnej, skJadów i magazy-

nów, z mowliwo`cią ich rozbudowy i uzu”eJnienia, z towarzyszeniem: 

a) komunikacji samochodowej w zakresie niezbędnym za”ewnieniu miejsc ”arkingowych dla uwyt-

kowników, 
b) mieszkaL sJuwbowych związanych z prowadzoną dziaJalno`cią, 
c) nieuciąwliwych usJug, towarzyszących ”odstawowej funkcji terenu, 
d) skJadów i magazynów, 
e) zieleni, 

f) dla terenu 156P do”uszcza się caJkowitą zmianę funkcji na usJugi nieuciąwliwe; 
2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzennego: 

a) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych, ”olegających na dostosowa-

niu istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych i technologicznych, 

b) dla terenu 98P do”uszcza się ”rowadzenie funkcji skJadów i magazynów, 
c) dopuszczenie zmian konstrukcji i ”okrycia dachów, 
d) nakaz uwzględniania ”rzy modernizacji i rozbudowie istniejącej zabudowy wskazanego na rysun-

ku planu przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy, 

e) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych ulic, 
f) nakaz ”rzyJączenia do sieci infrastruktury technicznej, ”oJowonych w pasach drogowych przyle-

gJych ulic; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania minimalnego udziaJu ”owierzchni biologicznie czynnej 20% ”owierzchni dziaJki 
budowlanej, 

b) zakaz ”owodowania ”rzekroczenia standardów jako`ci `rodowiska ”oza granicami terenu, do któ-
rego inwestor ma tytuJ ”rawny, 

c) teren 107P ”oJowony jest czę`ciowo w obszarze Natura 2000. W tej czę`ci obszaru nowe dziaJa-

nia inwestycyjne nalewy ”o”rzedzić ”rze”rowadzeniem ”ostę”owania w s”rawie oceny oddziaJy-

wania na `rodowisko okre`lającego mowliwo`ci i zasady zagospodarowania; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: w obrębie stref 
ｭW IIIｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych (dotyczy terenów: 173P - strefa WIII-3, 

107P - strefa WIII-13): 

a) nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych przez 

WKZ, 
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b) nakaz przeprowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, wy-

”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach okre-

`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków, 
c) nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją; 
5) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym linie zabudowy, 

gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy: 
a) nakaz stosowania dachów stromych w formie dwuspadowej i wielospadowej o nachyleniu ”oJaci 

w zakresie od 10 do 250, 

b) ograniczenie wysoko`ci zabudowy nowych obiektów do: 12Ł00 m (bez ograniczeL w ilo`ci kon-

dygnacji), 

c) ograniczenie do”uszczalnej ”owierzchni zabudowy do: 60% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
d) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy dla nowego, pojedynczego budynku do 

1200.00 m2; 

6) szczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem: 
a) do”uszczenie ”rowadzenia wtórnych ”odziaJów nieruchomo`ci na terenach istniejącej zabudowy, 

”od warunkiem wydzielenia dziaJek budowlanych o minimalnej powierzchni 2500,00 m2, 

b) nakaz utrzymania frontu nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w minimalnej szeroko`ci: 
30,00 m, 

c) nakaz utrzymania kąta ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do pasa drogowego: 800-900; 

7) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) do”uszczenie budowy stacji bazowych telefonii komórkowej, z ograniczeniem wysoko`ci dla 
obiektów do 30,00 m, 

b) zakaz prowadzenia w ramach usJug towarzyszących dziaJalno`ci ”owodujących uciąwliwo`ci, 
c) zakaz wznoszenia ”eJnych ogrodzeL ”osesji z ”refabrykowanych elementów betonowych, z wy-

Jączeniem stosowania elementów ”refabrykowanych uwytych do budowy sJu”ów i podmurówek 
w ogrodzeniach posesji, 

d) do”uszczenie budowy obiektów tymczasowych o uzu”eJniającej funkcji terenu, 
e) na czę`ci terenu wskazanej w ust. 1 pkt 3 litŁ c dziaJania inwestycyjne ”rowadzić z uwzględnie-

niem wyników oceny oddziaJywania na `rodowisko, 
f) dla terenów 173P i 176P obowiązują ustalenia § 7 ust. 2 pkt 4. 

2. Śla terenów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 
55P (pow. 4,5697 ha), 169P (pow. 4,2412 ha), 178aP (pow. 2,4656 ha), plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu funkcjonalnego: tereny istniejącej zabudowy ”rodukcyjnej, skJadów i magazy-

nów, z towarzyszeniem: 

a) obiektów ”rodukcji rolniczej, 
b) komunikacji samochodowej w zakresie niezbędnym za”ewnieniu miejsc ”arkingowych dla uwyt-

kowników, 
c) mieszkaL sJuwbowych związanych z ”rowadzoną dziaJalno`cią, 
d) nieuciąwliwych usJug, towarzyszących ”odstawowej funkcji terenu, 
e) zieleni, 

f) dla terenu 169P do”uszcza się caJkowitą zmianę funkcji na usJugi nieuciąwliwe; 
2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

a) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych, ”olegających na dostosowa-

niu istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych i technologicznych, 

b) dopuszczenie zmian konstrukcji i ”okrycia dachów, 
c) nakaz uwzględniania przy modernizacji i rozbudowie istniejącej zabudowy wskazanego na rysun-

ku planu przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy, 

d) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych ulic, 
e) nakaz ”rzyJączenia do sieci infrastruktury technicznej, ”oJowonych w pasach drogowych przyle-

gJych ulic; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania minimalnego udziaJu ”owierzchni biologicznie czynnej 20% ”owierzchni dziaJki 
budowlanej, 

b) zakaz ”owodowania ”rzekroczenia standardów jako`ci `rodowiska poza granicami terenu, do któ-
rego inwestor ma tytuJ ”rawny; 
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej dla terenów: 
169P, 178aP ”oJowonych w obrębie strefy ｭWIII-3ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-

gicznych: 

a) nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych przez 

WKZ, 

b) nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, wy-

”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach okre-

`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków, 
c) nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją; 
5) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym linie zabudowy, 

gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy: 
a) ograniczenie wysoko`ci zabudowy nowych obiektów do: 15Ł00 m (bez ograniczeL w ilo`ci kon-

dygnacji), 

b) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy do: 50% powierzchni dziaJki budowlanej, 
c) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy dla nowego, pojedynczego budynku do 

600.00 m2; 

6) szczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem: 
a) do”uszczenie ”rowadzenia wtórnych ”odziaJów nieruchomo`ci na terenach istniejącej zabudowy, 

”od warunkiem wydzielenia dziaJek budowlanych o minimalnej powierzchni 5000,00 m2, 

b) nakaz utrzymania frontu nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w minimalnej szeroko`ci: 
50,00 m, 

c) nakaz utrzymania kąta ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do pasa drogowego: 800-900; 

7) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) zakaz budowy stacji bazowych telefonii komórkowej, 
b) zakaz prowadzenia w ramach usJug towarzyszących ”owodujących uciąwliwo`ci, 
c) zakaz wznoszenia ”eJnych ogrodzeL ”osesji z ”refabrykowanych elementów betonowych, z wy-

Jączeniem stosowania elementów ”refabrykowanych uwytych do budowy sJu”ów i ”odmurówek 
w ogrodzeniach posesji, 

d) do”uszczenie budowy obiektów tymczasowych o uzu”eJniającej funkcji terenu, 
e) dla terenów 55P, 169P i 178aP obowiązują ustalenia § 7 ust. 2 pkt 4. 

3. Śla terenu obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów oznaczonych na rysunku ”lanu symbo-

lem 96P (pow. 0,6374 ha), plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: tereny ”lanowanych obiektów ”rodukcyjnych, skJadów i maga-

zynów, z towarzyszeniem: 

a) komunikacji samochodowej w zakresie niezbędnym za”ewnieniu miejsc ”arkingowych dla uwyt-

kowników, 
b) mieszkaL sJuwbowych związanych z ”rowadzoną dziaJalno`cią, 
c) nieuciąwliwych usJug, towarzyszących ”odstawowej funkcji terenu, 
d) zieleni; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) do”uszczenie w”rowadzenia usJug towarzyszących dla ”odstawowej funkcji ”rzemysJowej, ”ro-

dukcyjnej, magazynowej, trans”ortowej ”od warunkiem nie kolidowania funkcji uzu”eJniającej 
z ”odstawową funkcją terenu, 

b) nakaz uwzględniania wskazanego na rysunku ”lanu ”rzebiegu nie”rzekraczalnych linii zabudowy, 
c) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych ulic, 
d) nakaz ”rzyJączenia do sieci infrastruktury technicznej, ”oJowonych w pasach drogowych przyle-

gJych ulic; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania minimalnego udziaJu ”owierzchni biologicznie czynnej 20% ”owierzchni dziaJki 
budowlanej, 

b) nakaz stosowania w ramach montawu instalacji ogrzewania rozwiązaL technicznych dla minimali-
zowania lokalnych zanieczyszczeL ”owietrza; 

4) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym linie zabudowy, 

gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy: 
a) nakaz stosowania dachów stromych w formie dwuspadowej i wielospadowej o nachyleniu ”oJaci 

w zakresie od 10 do 250, 
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b) ograniczenie wysoko`ci zabudowy nowych obiektów do: 12Ł00 m (bez ograniczeL w ilo`ci kon-

dygnacji), 

c) ograniczenie do”uszczalnej ”owierzchni zabudowy do: 60% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
d) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy dla nowego, pojedynczego budynku do 

1200.00 m2; 

5) szczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem: 
a) do”uszczenie ”rowadzenia wtórnych ”odziaJów nieruchomo`ci na terenach istniejącej zabudowy, 

”od warunkiem wydzielenia dziaJek budowlanych o minimalnej powierzchni 2000,00 m2, 

b) nakaz utrzymania frontu nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w minimalnej szeroko`ci: 
30,00 m, 

c) nakaz utrzymania kąta ”oJowenia granic dziaJki w stosunku do pasa drogowego: 800-900; 

6) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) do”uszczenie budowy stacji bazowych telefonii komórkowej, z ograniczeniem wysoko`ci dla 
obiektów do 30,00 m, 

b) zakaz prowadzenia w ramach usJug towarzyszących nastę”ujących dziaJalno`ci gos”odarczych: 
prowadzenia domów weselnych oraz innych obiektów sJuwących organizacji im”rez masowych, 
skJadowisk o”aJu, od”adów, zJomowisk, handlu gazem ”Jynnym dla ”otrzeb motoryzacji oraz 
dziaJalno`ci ”owodujących uciąwliwo`ci, 

c) zakaz wznoszenia ”eJnych ogrodzeL ”osesji z prefabrykowanych elementów betonowych, z wy-

Jączeniem stosowania elementów ”refabrykowanych uwytych do budowy sJu”ów i ”odmurówek 
w ogrodzeniach posesji, 

d) do”uszczenie budowy obiektów tymczasowych o uzu”eJniającej funkcji terenuŁ 

RozdziaJ 7 

Tereny zieleni i wód ”owierzchniowych 

§ 23. Śla terenów zieleni nieurządzonej oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 31ź (pow. 

0,9561 ha), 33Z (pow. 1,7983 ha), 83Z (pow. 0,9789 ha), 121Z (pow. 2,0028 ha), 145aZ (0,7105 ha), 

146Z (pow. 3,2506 ha), 158Z (0,0829 ha) plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: tereny istniejącej zieleni nieurządzonej z uwzględnieniem ”kt 3 

lit. b p.pkt g; 

2) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) zakaz naruszania ”owierzchni ziemi, zmiany stosunków wodnych, zmiany klasyfikacji gruntów 
oraz ”rzeznaczania ich ”od intensywna ”rodukcję rolniczą, zalesienia lub inne funkcje mające 
w”Jyw na naruszania ”owierzchni gruntu, wykonywania budowli hydrotechnicznych oraz melio-

racji w celu zachowania chronionych gatunków flory, a w tym: 

a. stanowiska skrzy”u olbrzymiego, ”oJowonego na terenach: 31ź (”ro”onowany uwytek ekolo-

giczny), i 33Z. 

b. muraw kserotermicznych ”oJowonych na terenach: 83ź i 146ź (”ro”onowane uwytki ekolo-

giczne), oraz 145aZ. 

c. muraw kserotermicznych oraz chronionych gatunków awifauny na terenie: 158ź, 
b) w ”rzy”adku realizacji doj`cia ”ieszego do obiektu o którym mowa w pkt 3 lit. b p.pkt g obowią-

zuje zakaz wycinki drzew i warto`ciowych krzewów (nakaz uzgodnieL z RŚO_ w Szczecinie); 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
a) dla terenu 31ź ”oJowonego w obrębie strefy ｭWI-2ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk arche-

ologicznych (w”isanej do rejestru zabytków ”od Nr 597 decyzją z dnia 12 grudnia 1969 r.): 

a. nakaz zachowania istniejącego ukJadu to”ograficznego wraz z obiektem wpisanym do reje-

stru zabytków i ujętego w ewidencji, 

b. zakaz wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych związanych z pracami ziem-

nymi (w tym: kopanie studni, melioracji, karczunku i nasadzania drzew), 

c. nakaz kawdorazowego wystę”owania do WKź o szczegóJowe wytyczne konserwatorskie 
”rzed ”odjęciem decyzji o jakiejkolwiek dziaJalno`ci, 
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b) dla terenu 146ź ”oJowonego czę`ciowo obrębie strefy ｭKｬ ochrony krajobrazowej, utworzonej dla 

ochrony historycznej granicy zaJowenia cmentarza (wydzielenie wewnętrzne UK1), roz”lanowania 
i skJadu gatunkowego zieleni, ukJadu dróg i `ciewek, ukJadu kwater cmentarnych, elementów ma-

Jej architektury, zabytków se”ulkralnych: nagrobków, ogrodzeL grobów, innych elementów wy-

”osawenia cmentarzy: 
a. do”uszczenie ”rzenoszenia zagrowonych zabytków se”ulkralnych do la”idarium, 
b. do”uszczenie odbudowy zniszczonych obiektów w oparciu o lokalizacje uzgodnione z WKZ, 

c. nakaz oznakowania cmentarza jako historycznego miejsca ”ochowków, 
d. nakaz zachowania, konserwacji i rewaloryzacji zaJowenia ”rzestrzennego oraz elementów 

i ukJadu zieleni, 
e. nakaz uzgadniania z WZK dokumentacji projektowej i wszelkich ”rac (”orządkowych, rewalo-

ryzacyjnych), 

f. zakaz nowej zabudowy z wyJączeniem wydzielenia wewnętrznego UK2,KS na terenie 146ź 

g. do”uszczenie realizacji na terenie wydzielenia wewnętrznego UK, ka”liczki jako obiektu maJej 
architektury i doj`ciem ”ieszym od strony ulicy 141KŚ-D, 

c) dla terenu 121ź ”oJowonego w obrębie stref ｭWI-2ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk arche-

ologicznych (terenów klasztoru i jego otoczenia): 

a. nakaz zachowania stanowiska w”isanego do rejestru zabytków i ujętego w ewidencji WKZ, 

b. nakaz uzgadniania i opiniowania z wojewódzkim konserwatorem zabytków wszelkich ”oczy-

naL inwynierskich, budowlanych i innych związanych z ”racami ziemnymi (obowiązuje kawdo-

razowe wystę”owania o szczegóJowe wytyczne konserwatorskie ”rzed ”odjęciem decyzji 
o jakiejkolwiek dziaJalno`ci), 

c. nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
d. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją, 
c) dla terenu 83ź ”oJowonego obrębie stref ｭW IIｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeolo-

gicznych (strefa WII-1, strefa WII-7): 

a. nakaz uzgadniania i opiniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych 

”rzez WKź (obowiązuje kawdorazowe wystę”owanie o szczegóJowe wytyczne konserwator-

skie i o”inie ”rzed ”odjęciem decyzji o jakiejkolwiek dziaJalno`ci), 
b. nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
c. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją, 
d) dla terenu 146ź ”oJowonego w obrębie strefy ｭWIII-6ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk ar-

cheologicznych: 

a. nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych 

przez WKZ, 

b. nakaz prze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
c. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją; 
4) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) caJkowity zakaz nowej zabudowy za wyjątkiem inwestycji, o której mowa w pkt 3 lit. b. p.pktg, 

b) na terenie 146ź do”uszcza się budowę ka”liczki - elementu maJej architektury z doj`ciem ”ie-

szym o ”odJowu naturalnym (wydzielenia wewnętrzne UK2,KP zgodnie z rysunkiem planu), dla 

której obowiązują nastę”ujące ustalenia: 
a. dopuszczalna wielko`ć ”owŁ zabudowy obiektu maJej architektury nie mowe ”rzekroczyć 2,5 m2; 

b. do”uszczalna wysoko`ć obiektu (do najwywszego ”unktu): 5,0 m 

c. teren ciągu doj`cia ”ieszego (wydzielenie wewnętrzne KP) maksymalnie o szer. 2,00 m - 

przebieg na rysunku planu wyznaczono orientacyjnieŁ WJa`ciwy ”rzebieg doj`cia wyznaczyć 
w uzgodnieniu z RŚO_ w Szczecinie uwzględniając zakaz ustalony w pkt. 2 lit. b; 

d. ewŁ sieci infrastruktury technicznej (”rzyJącze energetyczne) ”rowadzić od strony ulicy 
141KD-D w korytarzu doj`cia ”ieszego ”o uzgodnieniu z RŚO_ w Szczecinie. 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 92 ｦ 12257 ｦ Poz. 1696 

 

§ 24. Śla terenów zieleni cmentarnej, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 139źC (”owŁ 2,4860 ha), 

plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: istniejący, czynny Cmentarz Komunalny; 
2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

a) utrzymanie istniejącego ukJadu alej, 
b) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remontowych przy budowach cmentarnych, 

w tym ”rzy istniejącym budynku gos”odarczym; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania minimalnego udziaJu ”owierzchni biologicznie czynnej 20% ”owierzchni dziaJki 
budowlanej, 

b) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych ulic; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

a) w obrębie strefy ｭKｬ ochrony krajobrazowej, utworzonej dla ochrony historycznej granicy zaJowe-

nia cmentarza, rozplanowania i skJadu gatunkowego zieleni, ukJadu dróg i `ciewek, ukJadu kwater 
cmentarnych, elementów maJej architektury, zabytków se”ulkralnych: nagrobków, ogrodzeL gro-

bów, innych elementów wy”osawenia cmentarzy: 
a. do”uszczenie modernizacji istniejących obiektów kubaturowych, 
b. do”uszczenie ”rzenoszenia zagrowonych zabytków se”ulkralnych do la”idarium, 
c. dopuszczenie zabudowy w miejscu zniszczonych obiektów lub w oparciu o lokalizacje 

uzgodnione z WKZ, 

d. nakaz oznakowania cmentarza jako historycznego miejsca ”ochowków, 
e. nakaz zachowania, konserwacji i rewaloryzacji zaJowenia ”rzestrzennego oraz elementów 

i ukJadu zieleni, 
f. nakaz uzgadniania z WZK dokumentacji projektowej i wszelkich ”rac (”orządkowych, rewalo-

ryzacyjnych), 

g. zakaz zabudowy, 

b) w obrębie strefy ｭWII-11ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych: 

a. nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych 

”rzez WKź (obowiązuje kawdorazowe wystę”owanie o szczegóJowe wytyczne konserwator-

skie i o”inie ”rzed ”odjęciem decyzji o jakiejkolwiek dziaJalno`ci), 
b. nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
c. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją; 
5) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym linie zabudo-

wy, gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy: 
a) ograniczenie wysoko`ci budynku ka”licy cmentarnej do wysoko`ci 6Ł00 m, liczonych od poziomu 

terenu do wysoko`ci kalenicy lub najwywszego ”unktu dachu, 
b) do”uszczenie stosowania dachów o nachyleniu ”oJaci w zakresie od 38 do 450 w budynku, 

c) dopuszczenie przebudowy i utwardzania nawierzchni w obrębie chodników alej cmentarnych; 
6) szczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem: zakaz ”odziaJu 

terenu. 

§ 25. Śla terenów ogrodów dziaJkowych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 109źŚ (pow. 

7,4119 ha), 174ZD (pow. 0,9999 ha), 177ZD (pow. 1,4413 ha), plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: istniejące ogrody dziaJkowe; 
2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych ulic; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) dopuszczenie budowy studni awaryjnych dla zao”atrzenia ludno`ci w wodę w sytuacjach nad-

zwyczajnych, 

b) nakaz zachowania istniejących ciągów zieleni wysokiej dla zachowania ciągJo`ci korytarzy ekolo-

gicznych; 
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4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
a) dla terenu 109źŚ ”oJowonego w obrębie strefy ｭWII-8ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk ar-

cheologicznych (w”isanej do rejestru zabytków ”od Nr 680 decyzją z dnia 10 listopada 1971r): 

a. nakaz uzgadniania i opiniowania wszelkich poczynaL inwynierskich, budowlanych i innych 

”rzez WKź (obowiązuje kawdorazowe wystę”owanie o szczegóJowe wytyczne konserwator-

skie i o”inie ”rzed ”odjęciem decyzji o jakiejkolwiek dziaJalno`ci), 
b. nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
c. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją, 
b) dla terenu 177źŚ ”oJowonego w obrębie strefy ｭWIII-3ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk ar-

cheologicznych: 

a. nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych 

przez WKZ, 

b. nakaz przeprowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
c. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKZ na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją; 
5) szczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem: 

a) zakaz ”odziaJu terenu na cele niezgodne z przeznaczeniem terenu, 

b) do”uszcza się wydzielenie wewnętrznych ciągów komunikacyjnych i ”odziaJ terenu na ogrody 
o wielko`ci zgodnej z regulaminem POD; 

6) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) do”uszczenie zabudowy związanej z ogrodnictwem i sadownictwem oraz innej przewidzianej 

przepisami prawa budowlanego bez potrzeby wydawania decyzji o ”ozwoleniu na budowę, 
b) dla terenów 174źŚ i 177źŚ obowiązują ustalenia § 7 ust. 2 pkt 4. 

§ 26. Śla terenów lasów, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami 43źL (pow. 0,4957 ha), 133ZL 

(pow. 1,7800 ha), 138ZL (pow. 0,3686 ha), 155ZL (pow. 3,5374 ha), plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: istniejące i ”lanowane tereny lasów; 
2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych ulic; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) do”uszczenie budowy studni awaryjnych dla zao”atrzenia ludno`ci w wodę w sytuacjach nad-

zwyczajnych, 

b) nakaz ”rowadzenia gos”odarki le`nej zgodnej z ustaleniami ”lanów urządzania lasu, 

c) nakaz ochrony zadrzewieL ”rzydrownych dla zachowania ciągJo`ci korytarzy ekologicznych; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

a) dla terenów 133źL, 138źL ”oJowonych w obrębie strefy ｭWII-11ｬ ochrony konserwatorskiej sta-

nowisk archeologicznych: 

a. nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych 

”rzez WKź (obowiązuje kawdorazowe wystę”owanie o szczegóJowe wytyczne konserwator-

skie i o”inie ”rzed ”odjęciem decyzji o jakiejkolwiek dziaJalno`ci), 
b. nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
c. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją, 
b) dla terenów 43źL, 155źL ”oJowonych w obrębie strefy ｭW III-3ｬ ochrony konserwatorskiej sta-

nowisk archeologicznych: 

a. nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych 

przez WKZ, 

b. nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
c. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją; 
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5) szczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem: zakaz ”odziaJu 
terenu; 

6) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: caJkowity zakaz zabudowyŁ 

§ 27. 1. Śla terenów zieleni ”arkowej, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami 21źP (pow. 

0,6610 ha), 37ZP (pow. 0,2540 ha), 42ZP (pow. 0,3445 ha), 80ZP (pow. 1,3863 ha), 172ZP (pow. 

0,4471 ha), plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu funkcjonalnego: 

a) tereny istniejącej i planowanej zieleni parkowej, 

b) na terenie 21źP do”uszcza się ”rzeznaczenie czę`ci terenu na cel ogrodniczy (wydzielenie we-

wnętrzne źŚ); 
2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

a) do”uszczenie budowy studni awaryjnych dla zao”atrzenia ludno`ci w wodę w sytuacjach nad-

zwyczajnych, 

b) nakaz utrzymania istniejącego ukJadu ciągów spacerowych, 

c) dla terenu 21ZP: dopuszczenie prac remontowych i modernizacyjnych sieci kanalizacji deszczowej, 

d) na terenie 21źP do”uszcza się zagos”odarowanie tymczasowe - wznoszenie obiektów związa-

nych z im”rezami okoliczno`ciowymi do 30 dni (wystawy, kiermasze `wiąteczne it”Ł) lub uwyt-

kowaniem sezonowym (letnie ogródki gastronomiczne, ”rzeno`ne toalety it”Ł), 
e) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych ulic; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz zachowania istniejących elementów zieleni wysokiej, 
b) dla terenu 80źP: nakaz utrzymania istniejącego uksztaJtowania terenu w obrębie reliktów dawne-

go grodziska; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
a) dla terenu 42źP ”oJowonego w obrębie strefy ｭKｬ ochrony krajobrazowej, utworzonej dla ochrony 

historycznej granicy zaJowenia zieleni kom”onowanej, roz”lanowania i skJadu gatunkowego zieleni 
oraz ukJadu dróg i `ciewek: 
a. do”uszczenie modernizacji istniejących obiektów kubaturowych, 
b. nakaz zachowania, konserwacji i rewaloryzacji zaJowenia ”rzestrzennego oraz elementów 

i ukJadu zieleni, 
c. zakaz wprowadzania dodatkowej zabudowy, 

b) w obrębie strefy ｭEｬ ochrony ekspozycji, utworzonej dla ochrony panoramy miasta Cedynia wi-

docznej od strony drogi wojewódzkiej Nr 124 (dotyczy terenu: 21ZP) oraz widoku dominanty Ko-

`cioJa Narodzenia NMP (dotyczy terenu: 37źP): nakaz uzyskania uzgodnienia WKź ”rzy ”odej-

mowaniu wszelkich dziaJaL budowlanych, 
c) dla budynku Wiewy Widokowej ”oJowonego na terenie 42źP, wskazanego do wpisania do rejestru 

WKZ w celu ochrony jego formy architektonicznej: wysoko`ci, formy dachu, kom”ozycji elewacji 
wraz z detalem architektonicznym, stolarką, materiaJem budowlanym: 
a. dopuszczenie dokonywania zmian po uzyskaniu zezwolenia WKZ, 

b. nakaz trwaJego zachowania formy architektonicznej i substancji budowlanej obiektu, 

c. nakaz utrzymania otoczenia zgodnie z historycznym zagospodarowaniem, 

d) dla terenu 80źP ”oJowonego w obrębie strefy ｭWI-1ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk arche-

ologicznych (w”isanej do rejestru zabytków ”od Nr 597 decyzją z dnia 12 grudnia 1969 r.): 

a. nakaz zachowania istniejącego ukJadu to”ograficznego wraz z obiektem wpisanym do reje-

stru zabytków i ujętego w ewidencji, 

b. zakaz wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych związanych z pracami ziem-

nymi (w tym: kopanie studni, melioracji, karczunku i nasadzania drzew), 

c. nakaz kawdorazowego wystę”owania do WKź o szczegóJowe wytyczne konserwatorskie 
”rzed ”odjęciem decyzji o jakiejkolwiek dziaJalno`ci, 

e) dla terenów 21źP, 42źP, 172źP ”oJowonych w obrębie strefy ｭWIII-3ｬ ochrony konserwatorskiej 

stanowisk archeologicznych: 

a. nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych 

przez WKZ, 
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b. nakaz przeprowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
c. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją; 
5) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym linie zabudo-

wy, gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy: 
a) do”uszczenie budowy obiektów maJej architektury, takich jak: wiaty, Jawki, ”ergole, mury o”orowe, 
b) dla terenu 21źP:do”uszczenie budowy dodatkowo urządzeL ”lacu zabaw, takich jak: ”iaskowni-

ce, hu`tawki, ”rze”lotnie etcŁ oraz boisk s”ortowych, a takwe okresowego ustawiania obiektów 
tymczasowych o których mowa w ust. 1 pkt 2 litŁ d oraz ”rzeno`nych toalet;, 

b) dla terenu 80źP: do”uszczenie budowy instalacji sJuwących ochronie i ekspozycji zabytkowych 

elementów grodziska; 
6) szczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem: zakaz ”odziaJu 

terenu z wyjątkiem wydzielenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b. 

2. Śla terenów zieleni ”arkowej, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami 90źP (pow. 1,0566 ha), 

102ZP (pow. 3,1879 ha), 102aZP (pow. 0,5309 ha) plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu funkcjonalnego: tereny planowanej zieleni parkowej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) do”uszczenie budowy studni awaryjnych dla zao”atrzenia ludno`ci w wodę w sytuacjach nad-

zwyczajnych, 

b) nakaz wprowadzania komponowanego ukJadu ciągów s”acerowych i ukJadów zieleni wysokiej, 
c) zakaz w”rowadzania trwaJych obiektów budowlanych, 
d) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych ulic, 
e) tereny 102ZP i 102aźP ”oJowone są w caJo`ci w obszarze Natura 2000 - ewŁ dziaJania inwesty-

cyjne nalewy ”o”rzedzić ”rze”rowadzeniem ”ostę”owania w s”rawie oceny oddziaJywania na 
`rodowisko okre`lającego mowliwo`ci i zasady zagospodarowania; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
a) dla terenu 90źP ”oJowonego w obrębie strefy ｭWI-2ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk arche-

ologicznych (klasztoru i jego otoczenia): 

a. nakaz zachowania stanowiska w”isanego do rejestru zabytków i ujętego w ewidencji WKZ, 

b. nakaz uzgadniania i opiniowania z wojewódzkim konserwatorem zabytków wszelkich ”oczy-

naL inwynierskich, budowlanych i innych związanych z ”racami ziemnymi (obowiązuje kawdo-

razowe wystę”owania o szczegóJowe wytyczne konserwatorskie ”rzed ”odjęciem decyzji 
o jakiejkolwiek dziaJalno`ci), 

c. nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
d. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją, 
b) dla terenu 102źP ”oJowonego w obrębie stref ｭWIII-13ｬ ｭWIII-18ｬ i ｭWIII-19ｬ, oraz 102aźP ”oJo-

wonego w obrębie strefy ｭWIII-18ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych: 

a. nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych 

przez WKZ, 

b. nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
c. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją; 
4) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym linie zabudo-

wy, gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy: do”uszczenie budowy obiektów maJej 
architektury, takich jak: wiaty, Jawki, ”ergole, mury o”orowe; 

5) szczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych planem: 

a) zakaz ”odziaJu terenuｬ 

b) na terenie wskazanym w pkt 3 lit. c dziaJania inwestycyjne ”rowadzić z uwzględnieniem wyni-

ków oceny oddziaJywania na `rodowiskoŁ 
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§ 28. 1. Śla terenów wód ”owierzchniowych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami 23WS (pow. 

0,0894 ha), 44WS (pow. 1,3277 ha), 66WS (pow. 0,0268 ha), 67WS (pow. 0,0486 ha), 69WS (pow. 

0,4384 ha), 71WS (pow. 0,0437 ha), 74WS (pow. 0,4199 ha), 164WS (pow. 0,0218 ha), plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: tereny istniejących wód ”owierzchniowych KanaJu Osinowskiego 

oraz KanaJu Ulgi; 
2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

a) nakaz utrzymania istniejącego ukJadu kanaJów, 
b) nakaz ”rawnej ochrony cennej ”rzyrodniczo alei kasztanowców; 

3) zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: nakaz zachowania istniejących ele-

mentów zieleni dla zachowania ciągJo`ci korytarzy ekologicznych; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

a) dla terenów 20WS, 23WS, 44WS, 74WS ”oJowonych w obrębie strefy ｭWIII-3ｬ ochrony konser-

watorskiej stanowisk archeologicznych: 

a. nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych 

przez WKZ, 

b. nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
c. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją, 
b) nakaz ochrony ukJadu kanaJów i obiektów inwynieryjnych, związanych z regulacją ”oziomu wód; 

5) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów ”odlegających ochronie, ustalonych na ”odstawie ”rze-

”isów szczególnych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych osuwa-

niem się mas ziemnych: 
a) do”uszczenie ”rzekrycia otwartych odcinków KanaJu Ulgi, 
b) zakaz wszelkich zmian uwytkowania terenów, skJadowania materiaJów i wykonywania innych ro-

bót z wyjątkiem związanych z regulacją i utrzymywaniem wód i ochronnych budowli przeciwpo-

wodziowych, 

c) zakaz ”rzejewdwania ”rzez waJy ”ojazdami, konno i ”rze”ędzania zwierząt w wyjątkiem miejsc do 
tego przeznaczonych, 

d) zakaz prowadzenia upraw w odlegJo`ci mniejszej niw 3 m od waJu, rozko”ywania waJów, wbijania 
sJu”ów i stawiania znaków ”rzez osoby nieu”owawnione, 

e) zakaz uszkadzania zadarnieL lub innych umocnieL waJów; 
6) szczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem: zakaz ”odziaJu 

terenu; 

7) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: caJkowity zakaz zabudowyŁ 

2. Śla terenów wód ”owierzchniowych oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami 27WS ”owŁ 
0,0388 ha), 32WS (pow. 0,3831 ha), 89WS (pow. 0,0856 ha), 94WS (pow. 0,1081 ha), 167WS (pow. 

0,2660 ha), plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: tereny istniejących wód ”owierzchniowych - otwartych cieków 
wodnych; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: nakaz utrzymania istniejącego ukJadu cieków; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: nakaz zachowania istniejących ele-

mentów zieleni dla zachowania ciągJo`ci korytarzy ekologicznych; 
4) na wskazanych terenach wystę”ują stanowiska chronionej flory - ”race związane z regulacją wód 

i utrzymywaniem budowli ochronnych ”o ”rze”rowadzeniu od”owiedniego roz”oznania ”o”rzedzić 
oceną oddziaJywania na `rodowisko; 

5) na terenie 32WS na odcinku styku z terenami 30MN,U i 31ź oraz czę`ciowo 121ź stwierdzono wy-

stę”owanie stanowisk skrzypu olbrzymiego - zakazuje się jakichkolwiek dziaJaL mogących naruszyć 
siedliska gatunku; 

6) dla terenu 32WS w obrębie strefy ｭW III-20ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych: 

a) nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych przez 

WKZ, 
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b) nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, wy-

”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach okre-

`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków, 
c) nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją; 
7) granice i s”osoby zagos”odarowania terenów ”odlegających ochronie, ustalonych na ”odstawie ”rze-

”isów szczególnych, a takwe narawonych na niebez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych osuwa-

niem się mas ziemnych: 
a) zakaz wykonywania czynno`ci mogących utrudnić ochronę ”rzed ”owodzią, 
b) zakaz wszelkich zmian uwytkowania terenów, skJadowania materiaJów i wykonywania innych ro-

bót z wyjątkiem związanych z regulacją wód i utrzymywaniem budowli ochronnych, 

c) zakaz uszkadzania zadarnieL lub innych umocnieL; 
8) szczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem: zakaz ”odziaJu 

terenu; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: caJkowity zakaz zabudowyŁ 

RozdziaJ 8 

Tereny obsJugi komunikacji 

§ 29. 1. Śla terenów obsJugi komunikacji, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami 56KS (pow. 

0,0958 ha), plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: tereny istniejącej zabudowy obsJugi komunikacji - stacja paliw, 

z towarzyszeniem terenów komunikacji samochodowej: ”arkingów, ”laców manewrowych; 
2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

a) obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych ulic, 
b) nakaz ”rzyJączenia do sieci infrastruktury technicznej, ”oJowonych w pasach drogowych przyle-

gJych ulic; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania minimalnego udziaJu ”owierzchni biologicznie czynnej 20% ”owierzchni dziaJki 
budowlanej, 

b) od”rowadzenie wód o”adowych ”o”rzez system kanalizacji deszczowej wy”osawony w separato-

ry substancji ro”o”ochodnychŁ Śo czasu realizacji systemu kanalizacji deszczowej do”uszcza się 
odprowadzenie tych wód do gruntu ”o”rzez studnie chJonne wy”osawone w systemy zabezpie-

czające ”rzed ”rzenikaniem do gruntu substancji ro”o”ochodnych; 
4) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym linie zabudo-

wy, gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy: 
a) nakaz zarezerwowania minimalnej ”owierzchni ”arkingowej ”rzy zastosowaniu wskaunika 25 m2 

na jedno stanowisko dla samochodu osobowego, 

b) ograniczenie wysoko`ci zabudowy nowych obiektów do: 8Ł00 m, 

c) ograniczenie liczby kondygnacji nowych budynków do jednej kondygnacji, 
d) ograniczenie do”uszczalnej ”owierzchni zabudowy do: 30% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
e) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy dla nowego, pojedynczego budynku do 

150.00 m2, 

f) ograniczenie do”uszczalnej dJugo`ć elewacji frontowej nowych budynków do 12Ł00 m; 

5) szczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem: zakaz ”odziaJu 
terenu; 

6) szczególne warunki zagos”odarowania terenów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

a) ograniczenie ilo`ci stanowisk z dystrybutorami paliw do 4 sztuk, 

b) dla terenu obowiązują ustalenia § 7 ust. 2 pkt 4 lit. a, b i c oraz w”rowadzić zabez”ieczenia 
przed wyciekiem. 

2. Śla terenów obsJugi komunikacji samochodowej, oznaczonych na rysunku symbolem 112-KSg 

(pow. 0,4123 ha), 111-KSg (pow. 0,7596 ha), plan miejscowy ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: tereny istniejącej i ”rojektowanej zabudowy obsJugi komunikacji 
- garawe, ”arkingi, ”lace manewrowe; 
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2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: do”uszczenie umieszczania tablic i obiektów 
reklamowych o zunifikowanej wielko`ci, wiszących i wolno stojących; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: nakaz utrzymania minimalnego udzia-

Ju ”owierzchni biologicznie czynnej 20% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
4) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym linie zabudowy, 

gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy: 
a) do”uszczenie budowy nowych garawy o powierzchni zabudowy do 20,00 m2 kawdy, na terenie 

111-KSg do”uszcza się budowę budynków garawowych wieloboksowych, 
b) do”uszczenie ”rzy budowie nowych garawy stosowania dachów ”Jaskich, 
c) ograniczenie wysoko`ci zabudowy do 5,00 m, 

d) ograniczenie liczby kondygnacji nadziemnych do jednej, 

e) ograniczenie do”uszczalnej ”owierzchni zabudowy do 60% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 
f) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni reklam w obrębie dziaJki budowlanej do 20,00 m2, 

g) zakaz budowy ”eJnych ogrodzeL ”osesji we frontowej czę`ci dziaJki oraz ogrodzeL o wysoko`ci 
”rzekraczającej 1,80 m; 

3) szczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem miejscowym: zakaz 
”odziaJu terenu; 

4) zakaz nie dotyczy terenu 111KSg, na terenie tym do”uszcza się wydzielenie dziaJek ”od ”oszczegól-

ne boksy garawowe z zachowaniem udziaJu w terenie ”ozostaJym (dojazdy, zieleL, etcŁ)Ł 

3. Śla terenu obsJugi komunikacji oznaczonego na rysunku ”lanu symbolem 38KS” (pow. 0,0865 ha), 

40KSp (pow. 0,1394 ha), 134KSp (pow. 0,1156 ha) i 58aKS (pow. 0,0428 ha) plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: ”lanowane tereny obsJugi komunikacji - parkingi i place manew-

rowe; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: obsJuga komunikacyjna z ”rzylegJych ulic; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz w”rowadzania ciągów zieleni wokóJ ”owierzchni ”Jyt ”arkingowych, 
b) nakaz utrzymania minimalnego udziaJu ”owierzchni biologicznie czynnej 20% ”owierzchni dziaJki 

budowlanej, 

c) od”rowadzenie wód o”adowych ”o”rzez system kanalizacji deszczowej wy”osawony w separato-

ry substancji ro”o”ochodnychŁ Śo czasu realizacji systemu kanalizacji deszczowej do”uszcza się 
od”rowadzenie tych wód do gruntu ”o”rzez studnie chJonne wy”osawone w systemy zabezpie-

czające ”rzed ”rzenikaniem do gruntu substancji ro”o”ochodnych; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: dla terenu 

134KSp w obrębie strefy ｭWII-11ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych oraz 58aKS 

w obrębie strefy WIII-3 ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych: 

a) nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych przez 

WKź (obowiązuje kawdorazowe wystę”owanie o szczegóJowe wytyczne konserwatorskie i opinie 

”rzed ”odjęciem decyzji o jakiejkolwiek dziaJalno`ci), 
b) nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, wy-

”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach okre-

`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków, 
c) nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją; 
5) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 

gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy: nakaz rezerwowania minimalnej ”owierzchni 
”arkingowej ”rzy zastosowaniu wskaunika 25Ł00 m2 na jedno stanowisko dla samochodu osobowego; 

6) szczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem: zakaz ”odziaJu 
terenu. 

RozdziaJ 9 

Tereny komunikacji pieszej i rowerowej 

§ 28. 1. Śla terenów komunikacji ”ieszej, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 18KP (pow. 

0,0319 ha), plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: istniejące tereny komunikacji ”ieszej - gminne; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) nakaz wy”osawenia w ujednolicone formy o`wietlenia, 
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b) nakaz wprowadzenia utwardzonych nawierzchni z trwaJych materiaJów o ujednoliconej formie 

i kolorystyce; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: nakaz zachowania i rozbudowy li-

niowych elementów zieleni wysokiej; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: dla terenu 18KP 

”oJowonego w obrębie strefy ｭWIII-3ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych: 

a) nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych przez 

WKZ, 

b) nakaz przeprowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, wy-

”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach okre-

`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków, 
c) nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją; 
5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: nakaz ”eJnego dostosowania 

ciągów ”ieszych dla ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych; 
6) szeroko`ć w liniach rozgraniczających w zakresie od 2.00 m do 4.00 m zgodnie z wymiarami na ry-

sunku planu. 

2. Śla terenów komunikacji ”ieszej, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 73aKP (pow. 0,0848 ha), 

plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: istniejące tereny komunikacji ”ieszej - gminne; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) ujednolicić istniejące formy o`wietlenia, 
b) ujednolicić formę i kolorystykę, nawierzchni utwardzonych; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz zachowania istniejących liniowych elementów zieleni wysokiej (zakaz dodatkowych nasadzeL), 
b) czę`ć terenu ”oJowona w obszarze Natura 2000 - w razie jakichkolwiek zamiarów inwestycyjnych 

nakaz wystę”owania do RŚO_ o uzgodnienie ”otrzeby ”rze”rowadzenia ”ostę”owania oceny 
w”Jywu na `rodowisko; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: w obrębie stre-

fy ｭWI-1ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych: 

a) nakaz zachowania istniejącego ukJadu to”ograficznego wraz z obiektem wpisanym do rejestru 

zabytków i ujętego w ewidencji, 

b) zakaz wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych związanych z pracami ziemnymi 

(w tym: kopanie studni, melioracji, karczunku i nasadzania drzew), 

c) nakaz kawdorazowego wystę”owania do WKź o szczegóJowe wytyczne konserwatorskie przed 

”odjęciem decyzji o jakiejkolwiek dziaJalno`ci; 
5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: nakaz ”eJnego dostosowania 

ciągów ”ieszych dla ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych; 
6) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 4Ł00 m. 

3. Śla terenów komunikacji ”ieszej, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 88KP (pow. 0,0254 ha), 

plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: istniejące tereny komunikacji ”ieszej - gminne; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) nakaz wy”osawenia w ujednolicone formy o`wietlenia, 
b) nakaz wprowadzenia utwardzonych nawierzchni z trwaJych materiaJów o ujednoliconej formie 

i kolorystyce; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: nakaz zachowania i rozbudowy li-

niowych elementów zieleni wysokiej; 
4) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: nakaz ”eJnego dostosowania 

ciągów ”ieszych dla ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych; 
5) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 4Ł00 m. 

4. Śla terenów komunikacji ”ieszej, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 92KP (pow. 0,0709 ha), 

plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: istniejące tereny komunikacji ”ieszej - gminne; 
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2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzennego: 

a) nakaz wy”osawenia w ujednolicone formy o`wietlenia, 
b) nakaz wprowadzenia utwardzonych nawierzchni z trwaJych materiaJów o ujednoliconej formie 

i kolorystyce; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: nakaz zachowania i rozbudowy li-

niowych elementów zieleni wysokiej; 
4) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: nakaz ”eJnego dostosowania 

ciągów ”ieszych dla ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych; 
5) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 5Ł00 m. 

RozdziaJ ńŃ 

Tereny komunikacji drogowej 

§ 29. Śla terenów komunikacji drogowej, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 77KŚ-G (pow. 

4,7285 ha), plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu funkcjonalnego: 

a) istniejące tereny komunikacji drogowej - ulicy gJównej w ciągu drogi wojewódzkiej, 
b) na czę`ci terenu ”okazanej na rysunku ”lanu ustala się ”rzebieg `ciewki rowerowej krajowej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających w zakresie od 8.00 m do 36.00 m, zgodnie z wymiarami 

na rysunku planu, 

b) dopuszczenie budowy w obrębie linii rozgraniczających ulicy chodników, `ciewek rowerowych, 
”arkingów oraz obiektów i urządzeL sJuwących komunikacji ”ublicznej, 

c) nakaz zachowania liniowych elementów zieleni wysokiej o ile nie koliduje to z bez”ieczeLstwem 
ruchu ”ojazdów, 

d) zakaz umieszczania w obrębie ”asa drogowego obiektów reklamowych; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: od”rowadzenie wód o”adowych ”o-

przez system kanalizacji deszczowej wy”osawony w separatory substancji ropopochodnych. Do czasu 

realizacji systemu kanalizacji deszczowej do”uszcza się od”rowadzenie tych wód do gruntu ”o”rzez 
studnie chJonne wy”osawone w systemy zabez”ieczające ”rzed ”rzenikaniem do gruntu substancji ro-

popochodnych; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: w obrębie stref 
ｭW II-6ｬ i ｭW III-3ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych: 

a) nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych przez 

WKZ, 

b) nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, wy-

”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach okre-

`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków, 
c) nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją; 
5) zasady modernizacji i rozbudowy sieci infrastruktury technicznej: 

a) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczających ulicy obiektów i urządzeL bez”ieczeLstwa 
ruchu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i ”oziome, drogowskazy, sygnalizatory `wietlne, 

b) dopuszczenie lokalizacji w liniach rozgraniczających ulicy urządzeL i sieci infrastruktury technicz-

nej, w tym sieci o nastę”ujących parametrach: 

a. wodociągowych: w 100 mm, 

b. kanalizacji deszczowej: kd 200-300 mm, 

c. kanalizacji sanitarnej: ks 150-200 mm, 

d. gazowych: DN 80-125, 

e. energetycznych: SN i NN, 

f. telekomunikacyjnych: analogowych lub `wiatJowodowych o parametrach okre`lonych ”rzez 
dostawcę usJugiŁ 

§ 30. 1. Śla terenów komunikacji drogowej, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 62KŚ-Z (pow. 

0,8071 ha) plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu funkcjonalnego: 

a) istniejące tereny komunikacji drogowej - ulicy zbiorczej w ciągu drogi ”owiatowej, 
b) na czę`ci terenu ”okazanej na rysunku ”lanu ustala się ”rzebieg `ciewki rowerowej krajowej; 
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2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) szeroko`ć liniach rozgraniczających w zakresie od 16.00 m do 20.00 m, zgodnie z wymiarami na 

rysunku planu, 

b) do”uszczenie zawęwenia ”asa drogowego w obszarach zabytkowej zabudowy, 

c) dopuszczenie budowy w obrębie linii rozgraniczających ulicy chodników, `ciewek rowerowych 
oraz obiektów i urządzeL sJuwących komunikacji ”ublicznej, 

d) nakaz zachowania liniowych elementów zieleni wysokiej o ile nie koliduje to z bez”ieczeLstwem 
ruchu ”ojazdów, 

e) zakaz umieszczania w obrębie ”asa drogowego obiektów reklamowych; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: odprowadzenie wód o”adowych ”o-

”rzez system kanalizacji deszczowej wy”osawony w separatory substancji ropopochodnych. Do czasu 

realizacji systemu kanalizacji deszczowej do”uszcza się od”rowadzenie tych wód do gruntu ”o”rzez 
studnie chJonne wy”osawone w systemy zabez”ieczające ”rzed ”rzenikaniem do gruntu substancji ro-

popochodnych; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: w obrębie strefy 

ｭW III-3ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych: 

a) nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych przez 

WKZ, 

b) nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, wy-

”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach okre-

`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków, 
c) nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z inwe-

stycją; 
5) zasady modernizacji i rozbudowy sieci infrastruktury technicznej: 

a) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczających ulicy obiektów i urządzeL bez”ieczeLstwa 
ruchu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i ”oziome, drogowskazy, sygnalizatory `wietlne, 

b) dopuszczenie lokalizacji w liniach rozgraniczających ulicy urządzeL i sieci infrastruktury technicz-

nej, w tym sieci o nastę”ujących ”arametrach: 
a. wodociągowych: w 50-150 mm, 

b. kanalizacji deszczowej: kd 200-10000 mm, 

c. kanalizacji sanitarnej: ks 150-300 mm, 

d. gazowych: DN 25-180 mm, 

e. energetycznych: SN i nn, 

f. telekomunikacyjnych: analogowych lub `wiatJowodowych o ”arametrach okre`lonych ”rzez 
dostawcę usJugiŁ 

2. Śla terenów komunikacji drogowej, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 97KŚ-Z (pow. 

1,3982 ha), plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: istniejące tereny komunikacji drogowej - ulicy zbiorczej w ciągu 
drogi wojewódzkiej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających w zakresie od 14.00 m do 20.00 m, zgodnie z wymiarami 

na rysunku planu, 

b) dopuszczenie budowy w obrębie linii rozgraniczających ulicy chodników, `ciewek rowerowych 
oraz obiektów i urządzeL sJuwących komunikacji ”ublicznej, 

c) nakaz zachowania liniowych elementów zieleni wysokiej o ile nie koliduje to z bez”ieczeLstwem 
ruchu ”ojazdów, 

d) zakaz umieszczania w obrębie ”asa drogowego obiektów reklamowych; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: od”rowadzenie wód o”adowych ”o-

”rzez system kanalizacji deszczowej wy”osawony w separatory substancji ropopochodnych. Do czasu 

realizacji systemu kanalizacji deszczowej do”uszcza się od”rowadzenie tych wód do gruntu ”o”rzez 
studnie chJonne wy”osawone w systemy zabez”ieczające ”rzed ”rzenikaniem do gruntu substancji ro-

popochodnych; 

4) zasady modernizacji i rozbudowy sieci infrastruktury technicznej: 

a) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczających ulicy obiektów i urządzeL bez”ieczeLstwa 
ruchu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i ”oziome, drogowskazy, sygnalizatory `wietlne, 

b) dopuszczenie lokalizacji w liniach rozgraniczających ulicy urządzeL i sieci infrastruktury technicz-

nej, w tym sieci o nastę”ujących ”arametrach: 
a. wodociągowych: w 150 mm, 
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b. kanalizacji deszczowej: kd 200-500 mm, 

c. kanalizacji sanitarnej: ks 200 mm, 

d. gazowych: DN 80-125, 

e. energetycznych: SN i NN, 

f. telekomunikacyjnych: analogowych lub `wiatJowodowych o ”arametrach okre`lonych ”rzez 
dostawcę usJugiŁ 

§ 31. 1. Śla terenów komunikacji drogowej, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 116KŚ-L (pow. 

1,1738 ha) plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu funkcjonalnego: istniejące tereny komunikacji drogowej - ulicy lokalnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających w zakresie od 5.00 m do 19.00 m, zgodnie z wymiarami 

na rysunku planu, 

b) dopuszczenie zawęwenia ”asa drogowego w obszarach zabytkowej zabudowy, 

c) dopuszczenie budowy w obrębie linii rozgraniczających ulicy chodników, `ciewek rowerowych, 
d) nakaz zachowania liniowych elementów zieleni wysokiej o ile nie koliduje to z bez”ieczeLstwem 

ruchu ”ojazdów, 
e) zakaz umieszczania w obrębie ”asa drogowego obiektów reklamowych; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: od”rowadzenie wód o”adowych ”o-

”rzez system kanalizacji deszczowej wy”osawony w separatory substancji ropopochodnych. Do czasu 

realizacji systemu kanalizacji deszczowej do”uszcza się od”rowadzenie tych wód do gruntu ”o”rzez 
studnie chJonne wy”osawone w systemy zabez”ieczające ”rzed ”rzenikaniem do gruntu substancji ro-

popochodnych; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: w obrębie stre-

fy ｭWI-2ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych (klasztoru i jego otoczenia): 

a) nakaz zachowania stanowiska w”isanego do rejestru zabytków i ujętego w ewidencji WKZ, 

b) nakaz uzgadniania i opiniowania z wojewódzkim konserwatorem zabytków wszelkich ”oczynaL 
inwynierskich, budowlanych i innych związanych z ”racami ziemnymi (obowiązuje kawdorazowe 
wystę”owania o szczegóJowe wytyczne konserwatorskie ”rzed ”odjęciem decyzji o jakiejkolwiek 

dziaJalno`ci), 
c) nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, wy-

”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach okre-

`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków, 
d) nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją; 
5) zasady modernizacji i rozbudowy sieci infrastruktury technicznej: 

a) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczających ulicy obiektów i urządzeL bez”ieczeLstwa 
ruchu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i ”oziome, drogowskazy, sygnalizatory `wietlne, 

b) dopuszczenie lokalizacji w liniach rozgraniczających ulicy urządzeL i sieci infrastruktury technicz-

nej, w tym sieci o nastę”ujących ”arametrach: 

a. wodociągowych: w 100 mm, 

b. kanalizacji deszczowej: kd 200-500 mm, 

c. kanalizacji sanitarnej: ks 150-200 mm, 

d. gazowych: DN 80-125, 

e. energetycznych: SN i NN, 

f. telekomunikacyjnych: analogowych lub `wiatJowodowych o ”arametrach okre`lonych przez 

dostawcę usJugiŁ 

2. Śla terenów komunikacji drogowej, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 127KŚ-L (pow. 

0,3128 ha) plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: istniejące tereny komunikacji drogowej - ulicy lokalnej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających w zakresie od 8.00 m do 12.00 m, zgodnie z wymiarami 

na rysunku planu, 

b) do”uszczenie zawęwenia ”asa drogowego w obszarach zabytkowej zabudowy, 

c) dopuszczenie budowy w obrębie linii rozgraniczających ulicy chodników, `ciewek rowerowych, 
d) nakaz zachowania liniowych elementów zieleni wysokiej o ile nie koliduje to z bez”ieczeLstwem 

ruchu ”ojazdów, 
e) zakaz umieszczania w obrębie ”asa drogowego obiektów reklamowych; 
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3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: od”rowadzenie wód o”adowych ”o-

”rzez system kanalizacji deszczowej wy”osawony w separatory substancji ropopochodnych. Do czasu 

realizacji systemu kanalizacji deszczowej do”uszcza się od”rowadzenie tych wód do gruntu poprzez 

studnie chJonne wy”osawone w systemy zabez”ieczające ”rzed ”rzenikaniem do gruntu substancji ro-

popochodnych; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

w obrębie strefy ｭW III-20ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych obowiązuje: 

a) nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych przez 

WKZ, 

b) nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, wy-

”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach okre-

`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków, 
c) nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją; 
5) zasady modernizacji i rozbudowy sieci infrastruktury technicznej: 

a) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczających ulicy obiektów i urządzeL bez”ieczeLstwa 
ruchu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i ”oziome, drogowskazy, sygnalizatory `wietlne, 

b) dopuszczenie lokalizacji w liniach rozgraniczających ulicy urządzeL i sieci infrastruktury technicz-

nej, w tym sieci o nastę”ujących ”arametrach: 
a. wodociągowych: w 100 mm, 

b. kanalizacji deszczowej: kd 200-500 mm, 

c. kanalizacji sanitarnej: ks 150-250 mm, 

d. gazowych: DN 80-125, 

e. energetycznych: SN i NN, 

f. telekomunikacyjnych: analogowych lub `wiatJowodowych o ”arametrach okre`lonych ”rzez 
dostawcę usJugiŁ 

3. Śla terenów komunikacji drogowej, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 131KŚ-L (pow. 

0,5499 ha) plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu funkcjonalnego: 

a) istniejące tereny komunikacji drogowej - ulicy lokalnej w ciągu drogi ”owiatowej, 
b) na czę`ci terenu ”okazanej na rysunku ”lanu ustala się ”rzebieg `ciewki rowerowej krajowej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających w zakresie od 6.00 m do 14.00 m, zgodnie z wymiarami 

na rysunku planu, 

b) do”uszczenie zawęwenia ”asa drogowego w obszarach zabytkowej zabudowy, 

c) dopuszczenie budowy w obrębie linii rozgraniczających ulicy chodników, `ciewek rowerowych, 
d) nakaz zachowania liniowych elementów zieleni wysokiej o ile nie koliduje to z bez”ieczeLstwem 

ruchu ”ojazdów, 
e) zakaz umieszczania w obrębie ”asa drogowego obiektów reklamowych; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego od”rowadzenie wód o”adowych ”o-

”rzez system kanalizacji deszczowej wy”osawony w separatory substancji ropopochodnych. Do czasu 

realizacji systemu kanalizacji deszczowej do”uszcza się od”rowadzenie tych wód do gruntu poprzez 

studnie chJonne wy”osawone w systemy zabez”ieczające ”rzed ”rzenikaniem do gruntu substancji ro-

popochodnych; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
a) w obrębie strefy ｭAｬ ochrony konserwatorskiej ukJadu urbanistycznego centrum miasta utworzonej 

dla ochrony historycznej kompozycji funkcjonalno-przestrzennej obszaru, zabytkowej zabudowy 

i innych elementów zagos”odarowania: 
a. nakaz utrzymania ”odstawowego ukJadu ulic oraz usytuowania wjazdów na dziaJki z dopusz-

czeniem modernizacji nawierzchni ulic i wjazdów, 
b. nakaz uzyskania ”ozwolenia WKź ”rzy ”odejmowaniu wszelkich dziaJaL budowlanych, 

w obrębie strefy ｭWII-11ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych: 

c. nakaz uzgadniania i opiniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych 

”rzez WKź (obowiązuje kawdorazowe wystę”owanie o szczegóJowe wytyczne konserwator-

skie i o”inie ”rzed ”odjęciem decyzji o jakiejkolwiek dziaJalno`ci), 
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d. nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
e. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją; 
5) zasady modernizacji i rozbudowy sieci infrastruktury technicznej: 

a) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczających ulicy obiektów i urządzeL bez”ieczeLstwa 
ruchu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i poziome, drogowskazy, sygnalizatory `wietlne, 

b) dopuszczenie lokalizacji w liniach rozgraniczających ulicy urządzeL i sieci infrastruktury technicz-

nej, w tym sieci o nastę”ujących ”arametrach: 
a. wodociągowych: w 100-150 mm, 

b. kanalizacji deszczowej: kd 200-500 mm, 

c. kanalizacji sanitarnej: ks 150-250 mm, 

d. gazowych: DN 80-125, 

e. energetycznych: SN i NN, 

f. telekomunikacyjnych: analogowych lub `wiatJowodowych o ”arametrach okre`lonych ”rzez 
dostawcę usJugiŁ 

4. Śla terenów komunikacji drogowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 152KD-L (pow. 

1,1869 ha), 152aKD-L,(pow. 0,2494) i 152bKD-L (pow. 0,2194 ha), plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu funkcjonalnego: 

a) istniejące tereny komunikacji drogowej - ulicy lokalnej, placu miejskiego, 

b) na czę`ci terenu152aKD-L ”okazanej na rysunku ”lanu ustala się ”rzebieg `ciewki rowerowej krajowej; 
2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających w zakresie od 8.00 m do 15.00 m, zgodnie z wymiarami 

na rysunku planu, 

b) do”uszczenie zawęwenia ”asa drogowego w obszarach zabytkowej zabudowy, 

c) dopuszczenie budowy w obrębie linii rozgraniczających ulicy chodników, `ciewek rowerowych, 
d) w obrębie terenu 152aKŚ-L dopuszczenie wyznaczenia miejsc postojowych w ramach istniejącej 

nawierzchni i realizacji obiektu maJej architektury (fontanny o wysoko`ci nie ”rzekraczającej 
3.00 m, a takwe wy”osawenia w elementy maJej architektury (Jawki, ekrany informacyjne n”Ł ”lan 
miasta, tradycyjny sJu” ogJoszeniowy), 

e) dopuszczenie zachowania elementów zieleni wysokiej o ile nie koliduje to z bez”ieczeLstwem ru-

chu ”ojazdów, 
f) zakaz umieszczania w obrębie ”asa drogowego obiektów reklamowych; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) od”rowadzenie wód o”adowych ”o”rzez system kanalizacji deszczowej wy”osawony w separato-

ry substancji ro”o”ochodnychŁ Śo czasu realizacji systemu kanalizacji deszczowej do”uszcza się 
od”rowadzenie tych wód do gruntu ”o”rzez studnie chJonne wy”osawone w systemy zabezpie-

czające ”rzed ”rzenikaniem do gruntu substancji ropopochodnych, 

b) na terenie 152aKD-L stanowisko Cisa ”os”olitego (”omnik ”rzyrody) do bezwzględnego zacho-

wania i ochrony; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
a) w obrębie strefy ｭAｬ ochrony konserwatorskiej ukJadu urbanistycznego centrum miasta utworzo-

nej dla ochrony historycznej kompozycji funkcjonalno - przestrzennej obszaru, zabytkowej zabu-

dowy i innych elementów zagos”odarowania: 
a. dopuszczenie odtworzenia historycznej nawierzchni rynku, 

b. nakaz utrzymania ”odstawowego ukJadu ulic oraz usytuowania wjazdów na dziaJki z dopusz-

czeniem modernizacji nawierzchni ulic i wjazdów, 
c. nakaz uzyskania ”ozwolenia WKź ”rzy ”odejmowaniu wszelkich dziaJaL budowlanych, 

b) dla terenu 152KD-L w obrębie strefy ｭW II-7ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych: 

a. nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych 

”rzez WKź (obowiązuje kawdorazowe wystę”owanie o szczegóJowe wytyczne konserwator-

skie i o”inie ”rzed ”odjęciem decyzji o jakiejkolwiek dziaJalno`ci), 
b. nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
c. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją, 
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c) dla terenów 152KŚ-L, 152aKD-L i 152bKD-L w obrębie strefy ｭW III-3ｬ ochrony konserwator-

skiej stanowisk archeologicznych: 

a. nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych 

przez WKZ, 

b. nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
c. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją; 
5) wymagania wynikające z potrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych: 

a) nakaz zastosowania ujednoliconego systemu reklam na`ciennych, umieszczonych najwywej na 
wysoko`ci stro”u I kondygnacji nadziemnej, 

b) nakaz stosowania ujednoliconego ukJadu o`wietlenia i jednego typu latarni, 

c) nakaz udostę”nienia ”rzestrzeni ”ublicznych dla ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych; 
6) zasady modernizacji i rozbudowy sieci infrastruktury technicznej: 

a) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczających ulicy obiektów i urządzeL bez”ieczeLstwa 
ruchu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i ”oziome, drogowskazy, sygnalizatory `wietlne, 

b) dopuszczenie lokalizacji w liniach rozgraniczających ulicy urządzeL i sieci infrastruktury technicz-

nej, w tym sieci o nastę”ujących ”arametrach: 
a. wodociągowych: w 50-100 mm, 

b. kanalizacji deszczowej: kd 200-500 mm, 

c. kanalizacji sanitarnej: ks 150-250 mm, 

d. gazowych: DN 80-125, 

e. energetycznych: SN i NN, 

f. telekomunikacyjnych: analogowych lub `wiatJowodowych o ”arametrach okre`lonych ”rzez 
dostawcę usJugiŁ 

§ 32. 1. Śla terenów komunikacji drogowej, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 6KŚ-D (pow. 

0,0586 ha) plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: istniejące tereny komunikacji drogowej - ulicy dojazdowej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzennego: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających w zakresie od 7.00 m do 11.00 m, zgodnie z wymiarami 

na rysunku planu, 

b) do”uszczenie zawęwenia ”asa drogowego w obszarach zabytkowej zabudowy, 

c) dopuszczenie budowy w obrębie linii rozgraniczających ulicy chodników, `ciewek rowerowych, 
d) nakaz zachowania liniowych elementów zieleni wysokiej o ile nie koliduje to z bez”ieczeLstwem 

ruchu ”ojazdów, 
e) zakaz umieszczania w obrębie ”asa drogowego obiektów reklamowych; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: od”rowadzenie wód o”adowych ”o-

”rzez system kanalizacji deszczowej wy”osawony w separatory substancji ropopochodnych. Do czasu 

realizacji systemu kanalizacji deszczowej do”uszcza się od”rowadzenie tych wód do gruntu ”o”rzez 
studnie chJonne wy”osawone w systemy zabez”ieczające ”rzed ”rzenikaniem do gruntu substancji ro-

popochodnych; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
a) w obrębie strefy ｭAｬ ochrony konserwatorskiej ukJadu urbanistycznego centrum utworzonej dla 

ochrony historycznej kompozycji funkcjonalno-przestrzennej obszaru, zabytkowej zabudowy i in-

nych elementów zagos”odarowania: 
a. nakaz utrzymania ”odstawowego ukJadu ulic oraz usytuowania wjazdów na dziaJki z dopusz-

czeniem modernizacji nawierzchni ulic i wjazdów, 
b. nakaz uzyskania ”ozwolenia WKź ”rzy ”odejmowaniu wszelkich dziaJaL budowlanych, 

w obrębie strefy ｭW III-3ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych: 

c. nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych 

”rzez Wojewódzkiego Konserwatora źabytków, 
d. nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
e. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora źabytków na roz”o-

częcie ”rac ziemnych związanych z inwestycją; 
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5) zasady modernizacji i rozbudowy sieci infrastruktury technicznej: 

a) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczających ulicy obiektów i urządzeL bez”ieczeLstwa 
ruchu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i ”oziome, drogowskazy, sygnalizatory `wietlne, 

b) dopuszczenie lokalizacji w liniach rozgraniczających ulicy urządzeL i sieci infrastruktury technicz-

nej, w tym sieci o nastę”ujących ”arametrach: 
a. wodociągowych: w 100 mm, 

b. kanalizacji deszczowej: kd 200-500 mm, 

c. kanalizacji sanitarnej: ks 150-250 mm, 

d. gazowych: DN 80-125, 

e. energetycznych: SN i NN, 

f. telekomunikacyjnych: analogowych lub `wiatJowodowych o ”arametrach okre`lonych ”rzez 
dostawcę usJugiŁ 

2. Śla terenów komunikacji drogowej, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 17KŚ-D (pow. 0,6219 ha) 

plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu funkcjonalnego: 

a) istniejące tereny komunikacji drogowej - ulicy dojazdowej, 

b) na czę`ci terenu ”okazanej na rysunku ”lanu ustala się ”rzebieg `ciewki rowerowej krajowej; 
2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających w zakresie od 4.00 m do 25.00 m, zgodnie z wymiarami 

na rysunku planu, 

b) do”uszczenie zawęwenia ”asa drogowego w obszarach zabytkowej zabudowy, 

c) dopuszczenie budowy w obrębie linii rozgraniczających ulicy chodników, `ciewek rowerowych 
i ”arkingów, 

d) nakaz zachowania liniowych elementów zieleni wysokiej o ile nie koliduje to z bez”ieczeLstwem 
ruchu ”ojazdów, 

e) zakaz umieszczania w obrębie ”asa drogowego obiektów reklamowych; 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: od”rowadzenie wód o”adowych ”o-

”rzez system kanalizacji deszczowej wy”osawony w separatory substancji ropopochodnych. Do czasu 

realizacji systemu kanalizacji deszczowej do”uszcza się od”rowadzenie tych wód do gruntu ”o”rzez 
studnie chJonne wy”osawone w systemy zabez”ieczające ”rzed ”rzenikaniem do gruntu substancji ro-

popochodnych; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: w obrębie strefy 

ｭAｬ ochrony konserwatorskiej ukJadu urbanistycznego centrum miasta utworzonej dla ochrony histo-

rycznej kompozycji funkcjonalno-przestrzennej obszaru, zabytkowej zabudowy i innych elementów 
zagospodarowania: 

a) nakaz utrzymania ”odstawowego ukJadu ulic oraz usytuowania wjazdów na dziaJki z dopuszcze-

niem modernizacji nawierzchni ulic i wjazdów, 
b) nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych przez 

Wojewódzkiego Konserwatora źabytków, 
c) nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, wy-

”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach okre-

`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków, 
d) nakaz uzyskania stosownego zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora źabytków na roz”oczęcie 

”rac ziemnych związanych z inwestycją; 
5) zasady modernizacji i rozbudowy sieci infrastruktury technicznej: 

a) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczających ulicy obiektów i urządzeL bez”ieczeLstwa 
ruchu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i poziome, drogowskazy, sygnalizatory `wietlne, 

b) nakaz utrzymania i modernizacji urządzenia melioracji wodnych ”odstawowych, 
c) dopuszczenie lokalizacji w liniach rozgraniczających ulicy urządzeL i sieci infrastruktury technicz-

nej, w tym sieci o nastę”ujących ”arametrach: 
a. wodociągowych: w 100-150 mm, 

b. kanalizacji deszczowej: kd 200-1000 mm, 

c. kanalizacji sanitarnej: ks 150-300 mm, 

d. gazowych: DN 80-125, 

e. energetycznych: SN i NN, 

f. telekomunikacyjnych: analogowych lub `wiatJowodowych o ”arametrach okre`lonych ”rzez 
dostawcę usJugiŁ 
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3. Śla terenów komunikacji drogowej, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 29KŚ-D (pow. 

0,1240 ha) plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: istniejące tereny komunikacji drogowej - ulicy dojazdowej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających w zakresie od 7.00 m do 8.00 m, zgodnie z wymiarami na 

rysunku planu, 

b) do”uszczenie zawęwenia ”asa drogowego w obszarach zabytkowej zabudowy, 

c) dopuszczenie budowy w obrębie linii rozgraniczających ulicy chodników, `ciewek rowerowych, 
d) nakaz zachowania liniowych elementów zieleni wysokiej o ile nie koliduje to z bez”ieczeLstwem 

ruchu ”ojazdów, 
e) zakaz umieszczania w obrębie ”asa drogowego obiektów reklamowych; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: od”rowadzenie wód o”adowych ”o-

”rzez system kanalizacji deszczowej wy”osawony w separatory substancji ropopochodnych. Do czasu 

realizacji systemu kanalizacji deszczowej do”uszcza się od”rowadzenie tych wód do gruntu poprzez 

studnie chJonne wy”osawone w systemy zabez”ieczające ”rzed ”rzenikaniem do gruntu substancji ro-

popochodnych; 

4) zasady modernizacji i rozbudowy sieci infrastruktury technicznej: 

a) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczających ulicy obiektów i urządzeL bez”ieczeLstwa 
ruchu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i ”oziome, drogowskazy, sygnalizatory `wietlne, 

b) dopuszczenie lokalizacji w liniach rozgraniczających ulicy urządzeL i sieci infrastruktury technicz-

nej, w tym sieci o nastę”ujących ”arametrach: 
a. wodociągowych: w 100 mm, 

b. kanalizacji deszczowej: kd 200-500 mm, 

c. kanalizacji sanitarnej: ks 150-250 mm, 

d. gazowych: DN 80-125, 

e. energetycznych: SN i NN, 

f. telekomunikacyjnych: analogowych lub `wiatJowodowych o parametrach okre`lonych ”rzez 
dostawcę usJugiŁ 

4. Śla terenów komunikacji drogowej, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 70KŚ-D (pow. 

0,3523 ha) plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: istniejące tereny komunikacji drogowej - ulicy dojazdowej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających w zakresie od 6.00 m do 11.00 m, zgodnie z wymiarami 

na rysunku planu, 

b) do”uszczenie zawęwenia ”asa drogowego w obszarach zabytkowej zabudowy, 

c) dopuszczenie budowy w obrębie linii rozgraniczających ulicy chodników, `ciewek rowerowych, 
d) nakaz zachowania liniowych elementów zieleni wysokiej o ile nie koliduje to z bez”ieczeLstwem 

ruchu ”ojazdów, 
e) zakaz umieszczania w obrębie ”asa drogowego obiektów reklamowych; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: od”rowadzenie wód o”adowych ”o-

”rzez system kanalizacji deszczowej wy”osawony w separatory substancji ropopochodnych. Do czasu 

realizacji systemu kanalizacji deszczowej do”uszcza się od”rowadzenie tych wód do gruntu ”o”rzez 
studnie chJonne wy”osawone w systemy zabez”ieczające ”rzed ”rzenikaniem do gruntu substancji ro-

popochodnych; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: w obrębie strefy 

ｭW I-1ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych: 

a) nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych przez 

Wojewódzkiego Konserwatora źabytków, 
b) nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, wy-

”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach okre-

`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków, 
c) nakaz uzyskania stosownego zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora źabytków na roz”oczęcie 

”rac ziemnych związanych z inwestycją; 
5) zasady modernizacji i rozbudowy sieci infrastruktury technicznej: 

a) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczających ulicy obiektów i urządzeL bez”ieczeLstwa 
ruchu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i ”oziome, drogowskazy, sygnalizatory `wietlne, 
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b) dopuszczenie lokalizacji w liniach rozgraniczających ulicy urządzeL i sieci infrastruktury technicznej, 

w tym sieci o nastę”ujących ”arametrach: 
a. wodociągowych: w 100 mm, 

b. kanalizacji deszczowej: kd 200-500 mm, 

c. kanalizacji sanitarnej: ks 150-250 mm, 

d. gazowych: DN 80-125, 

e. energetycznych: SN i NN, 

f. telekomunikacyjnych: analogowych lub `wiatJowodowych o ”arametrach okre`lonych ”rzez 
dostawcę usJugiŁ 

5. Śla terenów komunikacji drogowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 85KD-D (pow. 

0,1575 ha), plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: istniejące tereny komunikacji drogowej - ulicy dojazdowej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających:10Ł00 m, 

b) dopuszczenie budowy w obrębie linii rozgraniczających ulicy chodników, `ciewek rowerowych, 
c) nakaz zachowania liniowych elementów zieleni wysokiej o ile nie koliduje to z bez”ieczeLstwem 

ruchu ”ojazdów, 
d) zakaz umieszczania w obrębie ”asa drogowego obiektów reklamowych; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: od”rowadzenie wód o”adowych ”o-

”rzez system kanalizacji deszczowej wy”osawony w separatory substancji ropopochodnych. Do czasu 

realizacji systemu kanalizacji deszczowej do”uszcza się od”rowadzenie tych wód do gruntu ”o”rzez 
studnie chJonne wy”osawone w systemy zabez”ieczające ”rzed ”rzenikaniem do gruntu substancji ro-

popochodnych; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: w obrębie stre-

fy ｭW III-2ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych: 

a) nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych przez 

Wojewódzkiego Konserwatora źabytków, 
b) nakaz przeprowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, wy-

”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach okre-

`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków, 
c) nakaz uzyskania stosownego zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora źabytków na roz”oczęcie 

”rac ziemnych związanych z inwestycją; 
5) zasady modernizacji i rozbudowy sieci infrastruktury technicznej: 

a) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczających ulicy obiektów i urządzeL bez”ieczeLstwa 
ruchu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i ”oziome, drogowskazy, sygnalizatory `wietlne, 

b) dopuszczenie lokalizacji w liniach rozgraniczających ulicy urządzeL i sieci infrastruktury technicz-

nej, w tym sieci o nastę”ujących ”arametrach: 
a. wodociągowych: w 100 mm, 

b. kanalizacji deszczowej: kd 200-500 mm, 

c. kanalizacji sanitarnej: ks 150-250 mm, 

d. gazowych: DN 80-125, 

e. energetycznych: SN i NN, 

f. telekomunikacyjnych: analogowych lub `wiatJowodowych o ”arametrach okre`lonych ”rzez 
dostawcę usJugiŁ 

6. Śla terenów komunikacji drogowej, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 113KŚ-D (pow. 

0,5958 ha) plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: istniejące tereny komunikacji drogowej - ulicy dojazdowej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających w zakresie od 8.00 m do 12.00 m, zgodnie z wymiarami 

na rysunku planu, 

b) dopuszczenie budowy w obrębie linii rozgraniczających ulicy chodników, `ciewek rowerowych, 
c) nakaz zachowania liniowych elementów zieleni wysokiej o ile nie koliduje to z bez”ieczeLstwem 

ruchu ”ojazdów, 
d) zakaz umieszczania w obrębie ”asa drogowego obiektów reklamowych; 
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3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: od”rowadzenie wód o”adowych ”o-

przez system kanalizacji deszczowej wy”osawony w separatory substancji ropopochodnych. Do czasu 

realizacji systemu kanalizacji deszczowej do”uszcza się od”rowadzenie tych wód do gruntu ”o”rzez 
studnie chJonne wy”osawone w systemy zabez”ieczające ”rzed ”rzenikaniem do gruntu substancji ro-

popochodnych; 

4) zasady modernizacji i rozbudowy sieci infrastruktury technicznej: 

a) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczających ulicy obiektów i urządzeL bez”ieczeLstwa 
ruchu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i ”oziome, drogowskazy, sygnalizatory `wietlne, 

b) dopuszczenie lokalizacji w liniach rozgraniczających ulicy urządzeL i sieci infrastruktury technicz-

nej, w tym sieci o nastę”ujących ”arametrach: 
a. wodociągowych: w 50-100 mm, 

b. kanalizacji deszczowej: kd 200-500 mm, 

c. kanalizacji sanitarnej: ks 150-250 mm, 

d. gazowych: DN 80-125, 

e. energetycznych: SN i NN, 

f. telekomunikacyjnych: analogowych lub `wiatJowodowych o ”arametrach okre`lonych ”rzez 
dostawcę usJugiŁ 

7. Śla terenów komunikacji drogowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 141KD-D (pow. 

1,5185 ha) plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu funkcjonalnego: 

a) istniejące tereny komunikacji drogowej - ulicy dojazdowej, 

b) na czę`ci terenu ”okazanej na rysunku ”lanu ustala się ”rzebieg `ciewki rowerowej krajowej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających w zakresie od 7.00 m do 27.00 m, zgodnie z wymiarami 

na rysunku planu, 

b) do”uszczenie zawęwenia ”asa drogowego w obszarach zabytkowej zabudowy, 

c) dopuszczenie budowy w obrębie linii rozgraniczających ulicy chodników, `ciewek rowerowych, 
d) nakaz zachowania liniowych elementów zieleni wysokiej o ile nie koliduje to z bez”ieczeLstwem 

ruchu ”ojazdów, 
e) zakaz umieszczania w obrębie ”asa drogowego obiektów reklamowych; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: od”rowadzenie wód o”adowych ”o-

”rzez system kanalizacji deszczowej wy”osawony w separatory substancji ropopochodnych. Do czasu 

realizacji systemu kanalizacji deszczowej dopuszcza się od”rowadzenie tych wód do gruntu ”o”rzez 
studnie chJonne wy”osawone w systemy zabez”ieczające ”rzed ”rzenikaniem do gruntu substancji ro-

popochodnych; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
a) w obrębie strefy ｭW II-11ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych: 

a. nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych 

”rzez WKź (obowiązuje kawdorazowe wystę”owanie o szczegóJowe wytyczne konserwator-

skie i o”inie ”rzed ”odjęciem decyzji o jakiejkolwiek dziaJalno`ci), 
b. nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
c. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją, 
b) w obrębie stref ｭW III-3ｬ oraz ｭW III-6ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych: 

a. nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych 

”rzez Wojewódzkiego Konserwatora źabytków, 
b. nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
c. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora źabytków na roz”o-

częcie ”rac ziemnych związanych z inwestycją; 
5) zasady modernizacji i rozbudowy sieci infrastruktury technicznej: 

a) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczających ulicy obiektów i urządzeL bez”ieczeLstwa ru-

chu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i ”oziome, drogowskazy, sygnalizatory `wietlne, 
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b) dopuszczenie lokalizacji w liniach rozgraniczających ulicy urządzeL i sieci infrastruktury technicz-

nej, w tym sieci o nastę”ujących ”arametrach: 
a. wodociągowych: w 50-100 mm, 

b. kanalizacji deszczowej: kd 200-500 mm, 

c. kanalizacji sanitarnej: ks 150-250 mm, 

d. gazowych: DN 80-125, 

e. energetycznych: SN i NN, 

f. telekomunikacyjnych: analogowych lub `wiatJowodowych o ”arametrach okre`lonych ”rzez 
dostawcę usJugiŁ 

8. Śla terenów komunikacji drogowej, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 175KŚ-D (pow. 

2,2211 ha) plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: istniejące tereny komunikacji drogowej - ulicy dojazdowej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających w zakresie od 7.00 m do 16.00 m, zgodnie z wymiarami 

na rysunku planu, 

b) do”uszczenie zawęwenia ”asa drogowego w obszarach zabytkowej zabudowy, 

c) dopuszczenie budowy w obrębie linii rozgraniczających ulicy chodników, `ciewek rowerowych, 
d) nakaz zachowania liniowych elementów zieleni wysokiej o ile nie koliduje to z bez”ieczeLstwem 

ruchu ”ojazdów, 
e) zakaz umieszczania w obrębie ”asa drogowego obiektów reklamowych; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: od”rowadzenie wód o”adowych ”o-

”rzez system kanalizacji deszczowej wy”osawony w separatory substancji ropopochodnych. Do czasu 

realizacji systemu kanalizacji deszczowej do”uszcza się od”rowadzenie tych wód do gruntu ”o”rzez 
studnie chJonne wy”osawone w systemy zabez”ieczające ”rzed ”rzenikaniem do gruntu substancji ro-

popochodnych; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: w obrębie stre-

fy ｭW III-3ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych: 

a) nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych przez 

Wojewódzkiego Konserwatora źabytków, 
b) nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, wy-

”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach okre-

`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków, 
c) nakaz uzyskania stosownego zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora źabytków na roz”oczęcie 

”rac ziemnych związanych z inwestycją; 
5) zasady modernizacji i rozbudowy sieci infrastruktury technicznej: 

a) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczających ulicy obiektów i urządzeL bez”ieczeLstwa ru-

chu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i ”oziome, drogowskazy, sygnalizatory `wietlne, 
b) dopuszczenie lokalizacji w liniach rozgraniczających ulicy urządzeL i sieci infrastruktury technicz-

nej, w tym sieci o nastę”ujących ”arametrach: 
a. wodociągowych: w 50-100 mm, 

b. kanalizacji deszczowej: kd 200-500 mm, 

c. kanalizacji sanitarnej: ks 150-250 mm, 

d. gazowych: DN 80-125, 

e. energetycznych: SN i NN, 

f. telekomunikacyjnych: analogowych lub `wiatJowodowych o ”arametrach okre`lonych ”rzez 
dostawcę usJugiŁ 

§ 33. Śla terenów obsJugi komunikacji samochodowej, oznaczonych na rysunku symbolami 60KŚ-D 

(pow. 0,720 ha), 63KD-D (pow. 0,1080 ha), 100KD-D pow. 0,1969 ha), 105KD-D (pow. 0,9466 ha), 

125KD-D (pow. 0,5110 ha), 147KD-D (pow. 0,5798 ha), plan miejscowy ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: ”lanowane tereny obsJugi komunikacji - ulicy dojazdowej; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 10Ł00 - 15.00 m, 

b) dopuszczenie budowy w obrębie linii rozgraniczających ulicy chodników, `ciewek rowerowych 
oraz miejsc parkingowych, 

c) zakaz umieszczania w obrębie ”asa drogowego obiektów reklamowych; 
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3) zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) od”rowadzenie wód o”adowych ”o”rzez system kanalizacji deszczowej wy”osawony w separato-

ry substancji ro”o”ochodnychŁ Śo czasu realizacji systemu kanalizacji deszczowej do”uszcza się 
od”rowadzenie tych wód do gruntu ”o”rzez studnie chJonne wy”osawone w systemy zabezpie-

czające ”rzed ”rzenikaniem do gruntu substancji ro”o”ochodnych, 
b) w terenie 147KD-Ś stwierdzono wystę”owanie ro`lin gatunków chronionych i specyficznych dla 

muraw kserotermicznychŁ ŚziaJania inwestycyjne ”o”rzedzić ”rze”rowadzeniem oceny w”Jywu 
na `rodowisko, 

c) teren 105KD-Ś jest ”oJowony w obszarze Natura 2000. ŚziaJania inwestycyjne ”o”rzedzić ”rze-

”rowadzeniem oceny w”Jywu na `rodowisko; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: w obrębie stref 

ｭW IIIｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych (dotyczy terenów: 147KŚ-D - strefa 

WIII-7, 100KD-D, 105KD-D - strefa WIII-13, 105KD-D - strefa WIII-18): 

a) nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych przez 

Wojewódzkiego Konserwatora źabytków, 
b) nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, wy-

”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach okre-

`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków, 
c) nakaz uzyskania stosownego zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora źabytków na roz”oczęcie 

”rac ziemnych związanych z inwestycją; 
5) zasady modernizacji i rozbudowy sieci infrastruktury technicznej: 

a) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczających ulicy obiektów i urządzeL bez”ieczeLstwa ru-

chu drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe i ”oziome, drogowskazy, sygnalizatory `wietlne, 
b) dopuszczenie lokalizacji w liniach rozgraniczających ulicy urządzeL i sieci infrastruktury technicz-

nej, w tym sieci o nastę”ujących ”arametrach: 
a. wodociągowych: minŁ w 50 mm, 

b. kanalizacji deszczowej: kd 200-1000 mm, 

c. kanalizacji sanitarnej: min. ks 150 mm, 

d. gazowych: min. DN 50, 

e. energetycznych: SN i NN, 

f. telekomunikacyjnych: analogowych lub `wiatJowodowych o ”arametrach okre`lonych ”rzez 
dostawcę usJugiŁ 

RozdziaJ ńń 

Tereny infrastruktury technicznej 

§ 34. Śla terenów dla terenów elektroenergetyki oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami: 82aE 

(pow. 0,0059 ha), 93aE (pow. 0,0050 ha), 104bE (pow. 0,0050 ha), 135E (pow. 0,0650 ha), 157E 

(pow. 0.0025 ha), 159E (pow. 0,0025) plan ustala: 

1) przeznaczenie terenu funkcjonalnego: tereny elektroenergetyki - istniejących i projektowanych stacji 

transformatorowych; 

2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: dla terenów 
135E w obrębie strefy ｭWII-11ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych i dla terenów 
82aE w obrębie strefy ｭWIII-2ｬ: 
a) nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych przez 

WKź (obowiązuje kawdorazowe wystę”owanie o szczegóJowe wytyczne konserwatorskie i opinie 

”rzed ”odjęciem decyzji o jakiejkolwiek dziaJalno`ci), 
b) nakaz przeprowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, wy-

”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach okre-

`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków, 
c) nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycjąŁ 

§ 35. Śla terenów kanalizacji, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami 19K (pow. 0,0093 ha), 58K 

(pow. 0,0946 ha), plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: istniejące tereny kanalizacji; 
2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: nie okre`la się nakazów, zakazów do”uszczeL 

lub ograniczeL w tym zakresie, ze względu na brak wystę”owania ”rzedmiotu tych ustaleL; 
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3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: nakaz utrzymania minimalnego udzia-

Ju ”owierzchni biologicznie czynnej 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: w obrębie stre-

fy ｭW III-3ｬ ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych: 

a) nakaz uzgadniania i o”iniowania wszelkich ”oczynaL inwynierskich, budowlanych i innych przez 

WKZ, 

b) nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, wy-

”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach okre-

`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków, 
c) nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycją; 
5) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania terenu, w tym linie zabudo-

wy, gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy: 
a) ograniczenie wysoko`ci nowej zabudowy technologicznej do 6Ł00 m liczonych od poziomu tere-

nu do wysoko`ci najwywszego ”unktu dachu, 
b) do”uszczenie stosowania dachów ”JaskichŁ 

§ 36. Śla terenów telekomunikacji, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolem 140T (pow. 0,0588 ha), 

plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: istniejące tereny telekomunikacji-stacji bazowej telefonii komórkowej; 
2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego: nakaz utrzymania minimalnego udzia-

Ju ”owierzchni biologicznie czynnej 80% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
4) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 

gabaryty obiektów i wskauniki intensywno`ci zabudowy: ograniczenie wysoko`ci obiektów technolo-

gicznych do 20.00 m liczonych od ”oziomu terenu do wysoko`ci najwywszego ”unktu konstrukcjiŁ 

§ 37. Śla terenów urządzeL wodociągowych, oznaczonych na rysunku ”lanu symbolami 117W (pow. 

0,0289 ha), 120W (pow. 0,2599 ha), plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu funkcjonalnego: istniejące tereny urządzeL wodociągowych; 
2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 

a) dla terenów 117W, 120W ”oJowonych w obrębie strefy ｭWI-2ｬ ochrony konserwatorskiej stano-

wisk archeologicznych (klasztoru i jego otoczenia): 

a. nakaz zachowania stanowiska w”isanego do rejestru zabytków i ujętego w ewidencji WKZ, 

b. nakaz uzgadniania i opiniowania z wojewódzkim konserwatorem zabytków wszelkich ”oczy-

naL inwynierskich, budowlanych i innych związanych z ”racami ziemnymi (obowiązuje kawdo-

razowe wystę”owania o szczegóJowe wytyczne konserwatorskie ”rzed ”odjęciem decyzji 
o jakiejkolwiek dziaJalno`ci), 

c. nakaz ”rze”rowadzenia archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, 

wy”rzedzających roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
d. nakaz uzyskania stosownego zezwolenia WKź na roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych 

z inwestycjąŁ 

RozdziaJ ń2 

Sieci infrastruktury technicznej 

§ 38. Plan miejscowy ustala nakaz modernizacji oraz rozbudowy sieci i urządzeL infrastruktury na te-

renach w obszarze objętym ustaleniami ”lanu miejscowego, ”oJowonych w obrębie terenów o”isanych 
”owywej: 

1) jako inwestycje celu ”ublicznego dla sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, których budowa oraz 
eks”loatacja nalewy do zadaL wJasnych miasta; 

2) jako inwestycje realizowane ”rzez inwestorów oraz zarządców sieci infrastrukturyŁ 

§ 39. 1. Śla istniejących, magistralnych sieci wodociągowych oznaczonych na rysunku liniami cią-
gJymi i literą ｭwｬ plan miejscowy ustala: 

1) prowadzenie prac modernizacyjnych; 
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2) zaopatrzenie w wodę obszaru objętego ustaleniami ”lanu miejscowego za ”o`rednictwem sieci magi-

stralnych, ”owiązanych z miejskim systemem wodociągowym, biegnących w liniach rozgraniczają-
cych ulic. 

2. Plan do”uszcza budowę nowych sieci wodociągowych w obrębie ”asów infrastruktury na wszyst-
kich wydzielonych na rysunku planu miejscowego terenach komunikacji drogowej; 

3. Śla terenów zabudowy jednorodzinnej z towarzyszeniem usJug, oznaczonych symbolami: 
39MN,U, 142MN,U, 144MN,U ”oJowonych obrębie strefy ochronnej w otoczeniu cmentarza plan ustala: 

1) nakaz dostarczania wody dla ”otrzeb bytowych za ”o`rednictwem miejskiego systemu wodociągowego; 
2) zakaz budowy i eksploatacji studni dla potrzeb bytowych. 

§ 40. 1. Śla istniejących, magistralnych sieci kanalizacji deszczowej oznaczonych na rysunku liniami 
ciągJymi i literami ｭkdｬ plan miejscowy ustala: 

1) prowadzenie prac modernizacyjnych; 

2) od”rowadzenie `cieków z obszaru objętego ustaleniami ”lanu miejscowego za ”o`rednictwem kolek-

torów, biegnących w liniach rozgraniczających ulicŁ 

2. Plan do”uszcza budowę nowych sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ”asów infrastruktury na 
wszystkich wydzielonych na rysunku planu miejscowego terenach komunikacji drogowej; 

§ 41. 1. Śla istniejących, magistralnych sieci kanalizacji sanitarnej oznaczonych na rysunku liniami 
ciągJymi i literami ｭksｬ plan miejscowy ustala: 

1) prowadzenie prac modernizacyjnych; 

2) od”rowadzenie `cieków z obszaru objętego ustaleniami ”lanu miejscowego do miejskiej oczyszczalni 

`cieków za ”o`rednictwem kolektorów, biegnących w liniach rozgraniczających ulicŁ 

2. Plan do”uszcza budowę nowych sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ”asów infrastruktury na 
wszystkich wydzielonych na rysunku planu miejscowego terenach komunikacji drogowej; 

§ 42. 1. Śla istniejących sieci energetycznych oznaczonych na rysunku liniami ciągJymi i literą ｭeｬ 

plan miejscowy ustala: 

1) prowadzenie prac modernizacyjnych; 

2) utrzymanie zasilania stacji transformatorowych na terenach 16-E i 17-ś za ”o`rednictwem linii `red-

niego na”ięcia SN, ”oJączonych z obiektami GJównego Punktu źasilaniaŁ 

2. Plan do”uszcza budowę nowych sieci energetycznej w obrębie ”asów infrastruktury na wszyst-

kich wydzielonych na rysunku planu miejscowego terenach komunikacji drogowej oraz na terenach przy-

legJych za zgodą wJadającego; 

§ 43. 1. Plan do”uszcza budowę nowych sieci gazowych w obrębie ”asów infrastruktury na wszyst-

kich wydzielonych na rysunku planu miejscowego terenach komunikacji drogowej; 

2. Plan dopuszcza lokalizowanie w obrębie terenów zabudowy zbiorników na gaz do celów grzew-

czych i technologicznych. 

§ 44. 1. Śla istniejących sieci telekomunikacyjnych oznaczonych na rysunku liniami ciągJymi i literą ｭtｬ 
plan miejscowy ustala: 

1) utrzymanie istniejącej i dalszą rozbudowę sieci telekomunikacyjnej z wykorzystaniem istniejącej oraz 
projektowanej kanalizacji telekomunikacyjnej realizowanej w liniach rozgraniczających ulic; 

2) do”uszczenie budowy stacji bazowych telefonii komórkowej w obrębie terenów ”rodukcyjnych, skJa-

dów i magazynów, lokalizowanych na obiektach lub jako maszty wolno stojące o wysoko`ci do 
30,00 m, ”od warunkiem nieograniczania do”uszczonego ”lanem uwytkowania terenów sąsiednich, 
w szczególno`ci w miejscach staJego ”obytu ludzi; 

3) masztów, o których mowa w pkt 2, nie dotyczą ograniczenia do”uszczalnej wysoko`ci zabudowy 
okre`lone w ustaleniach dla ”oszczególnych terenówŁ 

2. Plan do”uszcza budowę nowych sieci telekomunikacyjnych: 

1) magistralnych w obrębie ”asów infrastruktury na wszystkich wydzielonych na rysunku planu miej-

scowego terenach komunikacji drogowej; 

2) ”rzyJączy na terenach zabudowanychŁ 
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§ 45. Plan ustala nastę”ujące zasady gromadzenia i usuwania staJych od”adów komunalnych: 

1) do”uszczenie w”rowadzania systemu wstę”nej segregacji od”adów; 
2) nakaz gromadzenia od”adów w szczelnych pojemnikach w obrębie ”osesji; 
3) nakaz usuwania od”adów do ”unktów skJadowania od”adów stanowiących elementy miejskiego sys-

temu utylizacji od”adów komunalnychŁ 

ŚźIAI III 
PRźśPISY KOKCOWś 

§ 46. Plan ustala nastę”ujące stawki ”rocentowe sJuwące naliczaniu o”Jaty, o której mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.: 

1) w wysoko`ci 0% - dla terenów rolnych, zieleni i wód ”owierzchniowych, komunikacji drogowej, pie-

szej i rowerowej oraz infrastruktury technicznej, terenów usJug ”ublicznych i terenów ”ozostających 
we wJadaniu jednostek samorządu terytorialnego, a takwe terenów, których ”rzeznaczenie w niniejszej 

zmianie ”lanu nie zmienia się, a które s”eJniJy warunek ustalony w art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

2) w wysoko`ci 30% - dla terenów niezainwestowanych, które niniejszy ”lan ”rzeznacza ”o raz ”ierw-

szy na cele zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usJugowej; 
3) w wysoko`ci 30% - dla ”ozostaJych terenów niezainwestowanych, które niniejszy ”lan ”rzeznacza ”o 

raz ”ierwszy na cele usJugi nie”ublicznych i ”rodukcji, obsJuga gos”odarki rolnej etcŁ 

§ 47. 1. Śla gruntów rolnych o Jącznej ”owierzchni 24,45 ha, objętych zmianą ”rzeznaczenia na cele 
nierolnicze, uzyskano odpowiednie zgody w ”rocesie s”orządzenia i uchwalenia Miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego uchwalonego w dniu 21 listopada 2005 r. uchwaJą Rady Miejskiej 

w Cedyni Nr XXXł281ł05 zmienianego niniejsza uchwaJąŁ Są to decyzje: 

1) Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10-03-2005 znak SR-R-6-7711-8/2005, w sprawie prze-

znaczenia na cele nierolnicze na terenie miasta Cedynia 18,05 ha gruntów rolnych klasy IV, wytwo-

rzonych z gleb pochodzenia mineralnego; 

2) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 03-03-2005 r. znak GZ.tr.057-602-103/05, w sprawie prze-

znaczenia na cele nierolnicze 6,40 ha gruntów rolnych klas IIIŁ 

2. Niniejszą uchwaJą wyrawa się zgodę na ”rzeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych klŁV 
o pow. 0,0143 ha ”oJowonych w obszarze zmiany ”lanu łwydzielenie wewnętrzne UK2, KP w terenie 

funkcjonalnym 146Z. 

§ 48. Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Cedynia uchwalony 

w dniu 21 listopada 2005 r. uchwaJą Rady Miejskiej w Cedyni Nr XXX/281/05. 

§ 49. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi CedyniŁ 

§ 50. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa źachodnio”omorskiego oraz ”odlega ”ublikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Cedyni. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Leon _lawski 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XLII/368/2010 

Rady Miejskiej w Cedyni 

z dnia 2 lipca 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XLII/368/2010 

Rady Miejskiej w Cedyni 

z dnia 2 lipca 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XLII/368/2010 

Rady Miejskiej w Cedyni 

z dnia 2 lipca 2010 r. 

OKRś_LśNIś SPOSOBU ROźPATRźśNIA UWAG ŚO PROJśKTU PLANU 

W trakcie wyJowenia do ”ublicznego wglądu w terminie projektu zmiany Miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego miasta Cedynia i w ciągu 14 dni ”o u”Jywie tego terminu tjŁ do dnia do Urzędu 
Miejskiego w Cedyni zgodnie z art. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ) w”JynęJy nastę”ujące uwagi dotyczące 
terenu objętego ”lanem, które zostaJy roz”atrzone w s”osób jnŁ 

1. Marcin Muraszka - uwaga dotŁ ujawnienia na terenie dzŁ 69ł17 funkcjonującego obiektu handlo-

wego - jakkolwiek obejmujące dziaJkę jwŁ ustalenie 114 MW,U wskazuje na mowliwo`ć funkcjonowania 
w tym obszarze obiektów handlowych uwagę roz”atrzono ”ozytywnie w”rowadzając od”owiedni za”is 
w tek`cie planu i symbol UH na rysunku planu. 

2. Anna Muraszka - uwaga dot. zmiany przebiegu linii zabudowy na terenie 115 UH,UG w rejonie 

stacji transformatorowej - uwagę uwzględniono na rysunku ”lanuŁ 

3. Monika Mroczkowska, Marek Mroczkowski, Waldemar GorzelaLczyk - uwaga dotŁ zwiększenia 
pow. zabudowy i korekt linii zabudowy na dziaJce nr 15 obr. 2 Cedynia (teren 73bUH) - uwagę uwzględ-

niono w caJo`ci w tek`cie i na rysunku planu. 

4. Burmistrz Cedyni - uwaga dotŁ korekty ”oJowenia ka”liczki i doj`cia ”ieszego (wydzielenia we-

wnętrzne UK2 i KP) na terenie 146 Z - uwagę uwzględniono na rysunku i w tek`cie ”lanu w”rowadzając 
od”owiednie za”isy ntŁ obiektu maJej architekturyŁ 

5. Burmistrz Cedyni - uwaga dotŁ ”rzemianowania terenów elementarnych 4MW,U; 7MW,U; 11MW,U; 
12MW,U; 26MW,U i 41MW,U na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (odpowiednio 4MN,U; 

7MN,U; 11MN,U; 12MN,U; 26MN,U i 41MN,U)- uwagę uwzględniono zgodnie z wnioskiem zmieniając 
symbole terenów ”rzy ”ozostawieniu wszystkich za”isów stanowiących bez zmian. 

6. Burmistrz Cedyni - uwaga dotŁ likwidacji wszystkich linii zabudowy ”rzebiegających ”o `cianach 
budynków co uniemowliwia dobudowanie schodów czy ”ochylni dla nie”eJnos”rawnych - wniosku 

uwzględniono czę`ciowoŁ W planie miejscowym linie zabudowy okre`la się obowiązkowo, nie mowna wiec 
ich zlikwidować Linie ”rzebiegające ”o licu istniejących budynków utrzymano za zmienianym ”lanem dla 
utrzymania kom”ozycji terenów objętych równymi formami ochrony zabytków i przestrzeni w uzgodnieniu 

z Wojewódzkim Konserwatorem źabytkówŁ Mowliwo`ć realizacji wystających ”oza linię zabudowy ”rzed-

sionków, ram”, schodów etcŁ za”ewnia za”is § 7 ust. 3 pkt 20 w ustaleniach ogólnych ”lanuŁ 

W odniesieniu do terenu szkoJy (teren 82 UO) zmieniono ”rzebieg linii zabudowy rozszerzając dodatkowo 
mowliwo`ci rozbudowy obiektu zgodnie z propozycja gminy. 

7. Burmistrz Cedyni - uwaga dot. zmiany przeznaczenia terenu 146Z (w projekcie zmiany planu teren 

145aZ) na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - wniosku nie uwzględnionoŁ Na terenie zdaniem 

RŚO_ wystę”ują bardzo cenne, ”rawnie chronione siedliska ro`linno`ci kserotermicznejŁ RŚO_ w proce-

durze s”orządzania ”lanu odmówiJ uzgodnienia innych form zagos”odarowania terenuŁ 

8. Burmistrz Cedyni - uwaga dotŁ zwiększenia do”Ł ”owierzchni zabudowy dla hali widowiskowej 

i schroniska na terenie 161UT - wniosek uwzględnionoŁ 

9. Burmistrz Cedyni - uwaga dotycząca linii zabudowy na terenie 52MN,U w rejonie sklepu PLUS - 

uwagę uwzględniono na rysunku ”lanuŁ 

10. Burmistrz Cedyni - uwaga dot. terenu 73bUH - uwagę uwzględniono (”atrz ”ozŁ 3). 

11. Burmistrz Cedyni - uwaga dotyczy ”lanowanej likwidacji zbiorników retencyjnych na terenie 143W 
i ”rzeznaczenia go ”od kontynuację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - uwagę uwzględniono likwi-

dując symbol 143W i wJączając teren do terenu 144MN,UŁ 

12. Burmistrz Cedyni - uwaga dot. terenu 156P i zamiany na usJugi nieuciąwliwe - uwagę uwzględ-

niono uzu”eJniając za”is o mowliwo`ć ”rzeznaczenia w caJo`ci terenu 156P na usJugi nieuciąwliweŁ 
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13. Burmistrz Cedyni - uwaga dot. terenu 115UH,UG - uwagę uwzględniono (”atrz ”ozŁ 2). 

14. Burmistrz Cedyni - uwaga dot. zapisu o za”ewnieniu dróg ”owarowych na terenach elementar-

nych - uwagę uwzględniono, za”is ”rzeniesiono do ustaleL ogólnych i ograniczono do ”rzy”adków wyma-

ganych ”rze”isami szczególnymiŁ 

15. Burmistrz Cedyni - uwaga dotŁ minimalnej ”owierzchni dziaJek i minŁ szeroko`ci frontu dziaJki na 
str. 17 (pkt 3.7 a i b) - uwagę uwzględniono w tek`cie ”lanuŁ 

16. Burmistrz Cedyni - uwaga dot. zniesienia zakazu nadbudowy i rozbudowy w odniesieniu do bu-

dynków w”isanych do Gminnej ewidencji zabytków - wniosek uwzględniono czę`ciowo ”oniewaw doty-

czy obiektów chronionych - po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem źabytków do”uszczono roz-

budowę i nadbudowę budynków w”isanych do gminnego rejestru zabytków ”rzy warunku niezmieniania 
ich wyglądu od strony ”rzestrzeni ”ublicznych (ulic i ”laców)Ł 

17. Burmistrz Cedyni - uwaga dotŁ ”arametrów zabudowy na terenach 15MW,U; 20MW,U i 25MW,U 

- uwagę uwzględnionoŁ 

18. Burmistrz Cedyni - uwaga dotŁ zwiększenia ”owŁ zabudowy na terenach 114MW,U i 122MW,U - 

uwagę uwzględnionoŁ 

19. Burmistrz Cedyni - uwaga dotŁ zwiększenia ”owŁ zabudowy na terenie 148aMW - uwagę 
uwzględnionoŁ 

20. Burmistrz Cedyni - uwaga dotŁ zwiększenia ”owŁ zabudowy na terenie targowiska 75UH - uwagę 
uwzględnionoŁ 

21. Burmistrz Cedyni - uwaga dot. likwidacji zapisu o zakazie w”rowadzania odcieków wód o”ado-

wych zawierających substancje ro”o”ochodne do gruntu, bowiem ”rzy braku kanalizacji deszczowej 
uniemowliwia to budowę i modernizację ulic - uwagę uwzględniono czę`ciowoŁ Teren miasta jest ”oJowony 
w otulinie CedyLskiego Parku KrajobrazowegoŁ Po uzgodnieniu z RŚO_ w”rowadzono za”is do”uszczający 

w okresie do zbudowania kanalizacji deszczowej w”rowadzanie do gruntu wód o”adowych z ulic poprzez 

systemy ”odczyszczające za”ewniające nie ”rzedostawanie się do gruntu substancji ro”o”ochodnychŁ 

 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XLII/368/2010 

Rady Miejskiej w Cedyni 

z dnia 2 lipca 2010 r. 

w sprawie zmiany w Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cedynia 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmianami) okre`la się nastę”ujący s”osób realizacji oraz zasady finanso-

wania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) - zadania wJasne gminyŁ 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym ”lanie obejmują: 

1) traktowane jako zadania ws”ólne, inwestycje w granicach linii rozgraniczających ”oszczególnych ulic 
wraz z o`wietleniem, uzbrojeniem ”odziemnym, `ciewkami rowerowymi i zielenią; 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub ”oza liniami rozgraniczającymi ulicŁ 

§ 2. O”is terenów, w których za”isane zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nale-

wące do zadaL wJasnych gminy: 

1. Tereny ulic miejskich lokalnych i dojazdowych (budowa, przebudowa i modernizacja ulic lokalnych 

i dojazdowych do ”arametrów okre`lonych w planie): 

ｦ budowa jezdni wraz z ew. zatokami parkingowymi dla parkowania czasowego, 



Śziennik Urzędowy 

Województwa źachodnio”omorskiego Nr 92 ｦ 12284 ｦ Poz. 1696 

 

ｦ budowa chodników obustronnych lub jednostronnych i wskazanych w ”lanie `ciewek rowe-

rowych, 

ｦ budowa o`wietlenia ulicy, 
ｦ budowa odwodnienia ulicy siecią kanalizacji deszczowej lub korytami przyulicznymi do studni 

chJonnych wy”osawonych w urządzenia zabez”ieczające ”rzed ”rzedostawaniem się do grun-

tu substancji ropopochodnych, 

ｦ budowa sieci: wodociągowej, elektroenergetycznej (SN i NN) i telekomunikacyjnej oraz kana-

lizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tJocznej) i deszczowej, a ”o zgazyfikowaniu miasta równiew 
gazowej, 

ｦ zagos”odarowanie zieleniąŁ 

2. Tereny ciągów ”ieszych o ”arametrach okre`lonych w planie: 

ｦ budowa nawierzchni ciągu, w tym schodów terenowych (z ew. balustradami), 

ｦ budowa o`wietlenia, 
ｦ zagos”odarowanie zieleniąŁ 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1. Realizacja inwestycji ”rzebiegać się będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym m.in. 

ustawą ”rawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, samorządzie gminnym, gos”odarce ko-

munalnej i o ochronie `rodowiskaŁ 

2. S”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się 
”ostę”em techniczno - technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki 

(okre`lonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 rŁ Prawo ochrony `rodowiska ŚzŁ U. Nr 62, 

poz. 627), o ile nie stanowi naruszenia ustaleL ”lanuŁ 

3. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub cie”Ja 
okre`lone w § 2 realizowane będą w s”osób okre`lony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 

kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z ”óuniejszymi zmianami)Ł 

4. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych 
w § 2 w tym m.in. telekomunikacyjnej, jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z ”óuniejszymi zmianami) ”rzy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy okre`la uchwaJa Rady Miasta ”ŁnŁ: ｭWieloletni Program Inwestycyjnyｬ; 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu Miasta ustala się w uchwale budwetowej; 
3) inwestycje, których okres realizacji ”rzekracza jeden rok budwetowy ujmowane są w wykazie stano-

wiącym zaJącznik do uchwaJy budwetowej, zwanym ｭWieloletnie programy inwestycyjneｬ. 

§ 5. 1. Zadania w zakresie budowy infrastruktury komunikacyjnej wymienionej w terenach wskaza-

nych w § 2 mogą być finansowane na ”odstawie ”orozumieL z innymi podmiotami na ich koszt. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w terenach wskazanych w § 2 finan-

sowane będą na ”odstawie artŁ 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro-

wadzaniu `cieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 72, poz. 747), ze `rodków wJasnych ”rzedsiębior-

stwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w oparciu o uchwalane ”rzez Radę Miasta wieloletnie ”lany rozwoju 
i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub na ”odstawie ”orozumieL 
z innymi podmiotami i na ich koszt. 

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych i gazowych finansowane będą na ”odstawie 
art. 7 ust. 4 i 5 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 348). 
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