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§ 6. K“nsultacje uznaje się za wawne, jeweli z“staJy ”rze”r“wadz“ne w s”“sób ”rzedstawi“ny w ni-

niejszej uchwale. 

§ 7. Do przeprowadzenia konsultacji, zgodnie z tre`cią niniejszej uchwaJy Burmistrz Międzyzdr“jów 
m“we u”“wawnić kier“wnika k“mórki “rganizacyjnej Gminy Międzyzdr“je, wJa`ciwej ze względu na 
przedmiot konsultacji. 

§ 8. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 14 dni “d dnia “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym W“je-

wództwa źach“dni“”“m“rskieg“Ł 
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UCHWAIA NR LII/1379/10 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 25 ”audziernika 2Ńń0 r. 

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭWarszewo - WkrzaLskaｬ 

w Szczecinie. 

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; zm. 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 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, 

zm. z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 

Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) Rada Miasta Szczecin uchwala, c“ nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr LI/1106/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 15 kwietnia 2002 r. w spra-

wie ”rzystą”ienia d“ s”“rządzenia Miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ ｭWarszew“-

WkrzaLskaｬ w Szczecinie, ”“ stwierdzeniu zg“dn“`ci ze Studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“da-

r“wania ”rzestrzenneg“ miasta Szczecin (uchwaJa XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopa-

da 2008 rŁ) uchwala się Miejsc“wy ”lan zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ miasta Szczecin ｭWarszew“-

WkrzaLskaｬ zwany dalej ”lanemŁ 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 162,80 ha w granicach: ul. WkrzaLska, zachodnia linia roz-

graniczająca ”r“jekt“waną dr“gę ”ubliczną, ulŁ źagórskieg“, strumieL Grzęziniec, ”óJn“cna granica “gro-

dów dziaJk“wych ”“J“w“nych ”rzy ulŁ Ostr“wskiej, granica administracyjna “siedli velech“wa-Warszewo. 

3. Granice “bszaru “bjęteg“ ”lanem “kre`la zaJącznik nr 1 zwany dalej rysunkiem planu. 

4. Obszar planu obejmuje tereny elementarne o powierzchniach (w ha): 

 

1)  P.W.5001.ZN pow. 6,53 ; 

2)  P.W.5002.ZN pow. 21,5 ; 

3)  P.W.5003.ZL pow. 1,90 ; 

4)  P.W.5004.ZD pow. 3,72 ; 

5)  P.W.5005.ZD,E pow. 9,66 ; 

6)  P.W.5006.ZP/WS pow. 1,20 ; 

7)  P.W.5007.ZP/WS pow. 2,10 ; 

8)  P.W.5008.U pow. 0,83 ; 

9)  P.W.5009.MW,U pow. 5,52 ; 

10) P.W.5010.MN,U pow. 0,40 ; 

11) P.W.5011.MN,U pow. 1,14 ; 

12) P.W.5012.MN,U pow. 0,98 ; 

13) P.W.5013.MN,U pow. 2,32 ; 

14) P.W.5014.UD,UZ pow. 0,71 ; 

15) P.W.5015.U pow. 3,63 ; 

16) P.W.5016.ZN/WS,ZP pow. 0,94 ; 

17) P.W.5017.UZ pow. 3,50 ; 

18) P.W.5018.MW,U pow. 2,30 ; 

19) P.W.5019.ZP/KP pow. 0,89 ; 

20) P.W.5020.UO pow. 3,48 ; 
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21) P.W.5021.KD.D pow. 0,41 ; 

22) P.W.5022.MW,U pow. 0,64 ; 

23) P.W.5023.MN,U pow. 0,72 ; 

24) P.W.5024.US pow. 6,05 ; 

25) P.W.5025.MN,U pow. 0,38 ; 

26) P.W.5026.ZP pow. 0,52 ; 

27) P.W.5027.MW/U pow. 0,80 ; 

28) P.W.5028.MW,U pow. 0,65 ; 

29) P.W.5029.MN,U pow. 0,70 ; 

30) P.W.5030.MW/U pow. 1,69 ; 

31) P.W.5031.MN,U pow. 0,87 ; 

32) P.W.5032.ZP pow. 0,08 ; 

33) P.W.5033.MN,U pow. 0,40 ; 

34) P.W.5034.MW,U pow. 0,56 ; 

35) P.W.5035.MW,U pow. 0,75 ; 

36) P.W.5036.ZP pow. 0,14 ; 

37) P.W.5037.MN,U pow. 2,34 ; 

38) P.W.5038.MN,U pow. 1,38 ; 

39) P.W.5039.MN,U pow. 1,60 ; 

40) P.W.5040.MW,U,E pow. 2,00 ; 

41) P.W.5041.ZP pow. 4,83 ; 

42) P.W.5042.MN,U pow. 0,47 ; 

43) P.W.5043.MW,U pow. 0,67 ; 

44) P.W.5044.MW/U pow. 1,23 ; 

45) P.W.5045.ZP,U pow. 2,90 ; 

46) P.W.5046.U pow. 0,36 ; 

47) P.W.5047.US,U pow. 2,21 ; 

48) P.W.5048.ZP pow. 0,27 ; 

49) P.W.5049.MW/U,E pow. 3,03 ; 

50) P.W.5050.ZN/WS,ZP pow. 6,11 ; 

51) P.W.5051.KSP,U/E pow. 1,01 ; 

52) P.W.5052.U pow. 3,83 ; 

53) P.W.5053.MW,U,E pow. 3,36 ; 

54) P.W.5054.U pow. 2,24 ; 

55) P.W.5055.MW,U,E pow. 2,56 ; 

56) P.W.5056.U,E pow. 9,31 ; 

57) P.W.5057.KD.G pow. 1,60 ; 

58) P.W.5058.KD.Z pow. 5,25 ; 

59) P.W.5059.KD.L pow. 3,28 ; 

60) P.W.5060.KD.L pow. 1,09 ; 

61) P.W.5061.KD.L pow. 2,15 ; 

62) P.W.5062.KD.L pow. 1,01 ; 

63) P.W.5063.KD.D pow. 0,64 ; 

64) P.W.5064.KD.D pow. 0,21 ; 

65) P.W.5065.KD.D pow. 0,27 ; 

66) P.W.5066.KD.D pow. 0,38 ; 

67) P.W.5067.KD.D pow. 0,72 ; 

68) P.W.5068.KD.D pow. 0,37 ; 

69) P.W.5069.KD.D pow. 1,16 ; 

70) P.W.5070.KD.L pow. 0,04 ; 

71) P.W.5071.KD.D pow. 0,48 ; 

72) P.W.5072.KDW pow. 0,51 ; 

73) P.W.5073.KDW pow. 0,07 ; 

74) P.W.5074.KD.D pow. 0,18 ; 

75) P.W.5075.KP pow. 0,06 ; 

76) P.W.5076.KD.D pow. 0,87 ; 

77) P.W.5077.KD.D pow. 0,29 ; 

78) P.W.5078.U pow. 0,26 ; 

79) P.W.5079.KDW pow. 0,10 ; 

80) P.W.5080.KDW pow. 0,21 ; 

81) P.W.5081.U pow. 0,48 ; 

82) P.W.5082.KPS pow. 0,01 ; 

83) P.W.5083.KPR pow. 0,03 ; 

84) P.W.5084.KPR pow. 0,03 ; 

85) P.W.5085.KPR pow. 0,13 ; 

86) P.W.5086.KP pow. 0,12 ; 

87) P.W.5087.E pow. 0,01 ; 

88) P.W.5088.E pow. 0,03 ; 

89) P.W.5089.E pow. 0,008 ; 

90) P.W.5090.E/KPS pow. 0,02 ; 

91) P.W.5091.E pow. 0,03 ; 

92) P.W.5092.E pow. 0,01 ; 

93) P.W.5093.E pow. 0,006 ; 

94) P.W.5094.U pow. 0,33 . 

 

§ 2. Przedmi“tem ”lanu są tereny zabud“wy mieszkani“wej, tereny usJug z wyJączeniem usJug uciąw-
liwych “raz “biektów handl“wych “ ”“wierzchni s”rzedawy ”“wywej 2000 m2, tereny zieleni, tereny ogro-

dów dziaJk“wych, tereny s”“rtu i rekreacji, tereny drobnej produkcji, tereny komunikacji drogowej, tereny 

infrastruktury technicznej. 

§ 3. 1. Rysunek miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ ｭWarszew“-WkrzaLskaｬ 
w Szczecinie w skali 1:1000, skJadający się z arkuszy nr 1, 2 stan“wi źaJącznik nr 1, będący integralną 
czę`cią uchwaJyŁ 

2. Wyrys ze Studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ Miasta Szczecin 
(uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 rŁ) stan“wi źaJącznik nr 2 

będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

3. R“zstrzygnięcia “ sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych gminy “raz zasadach ich finans“wania stan“wi źaJącznik nr 3, 

będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

4. R“zstrzygnięcia “ sposobie rozpatrzenia uwag d“ ”r“jektu ”lanu stan“wi źaJącznik nr 4, będący 
integralną czę`cią uchwaJyŁ 
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RozdziaJ ń 

Zasady konstrukcji planu 

§ 4. 1. Obszar ”lanu ”“dziel“ny jest na tereny elementarne, dla których ustala się ”rzeznaczenie, za-

sady zabudowy i zagospodarowania terenu. W granicach terenów elementarnych PŁWŁ5009ŁMW,U, 
P.W.5019.ZP/KP, P.W.5038.MN,U, P.W.5041.ZP, P.W.5044.MW/U, P.W.5045.ZP,U, P.W.5047.US,U, 

PŁWŁ5050ŁźNłWS,źP, PŁWŁ5056ŁU,ś, wystę”ują wydzielenia wewnętrzne, dla których ustal“n“ “drębne 
zasady zagospodarowania terenu. 

2. Tereny elementarne “znacz“ne są na rysunku ”lanu “raz w tek`cie ”lanu w s”“sób nastę”ujący: 

1) P - litera “znaczająca dzielnicę PóJn“c; 
2) W - litera “znaczająca “siedle Warszew“; 
3) 5 - liczba “znaczająca k“lejny numer ”lanu w osiedlu; 

4) 001,002, ｱ - liczba “znaczająca k“lejny numer terenu elementarneg“ w planie; 

5) symb“le liter“we ”rzeznaczenia terenów uwyte w ”lanie “znaczają: 
a) ZN teren zieleni “bjętej f“rmami “chr“ny ”rzyr“dy; 
b) ZN/WS,ZP teren zieleni naturalnej “raz wód ”“wierzchni“wych z d“”uszczeniem zieleni urządz“nej; 
c) ZP teren zieleni urządz“nej; 
d) ZL teren zieleni le`nej; 
e) ZP/WS teren zieleni urządz“nej, w“dy ”“wierzchni“we; 
f) ZP,U teren zieleni z d“”uszczeniem usJug; 
g) ZD teren “gr“du dziaJk“weg“; 
h) MW/U teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usJugami; 
i) MW/U,E teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usJugami, stacja transf“rmat“r“wa; 
j) MW,U teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z d“”uszczeniem usJug; 
k) MW,U,E teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z d“”uszczeniem usJug, stacja trans-

formatorowa; 

l) MN,U teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z d“”uszczeniem usJug; 
m) U teren usJug; 
n) UO teren usJug “`wiaty; 
o) UD,UZ teren usJug “`wiaty - przedszkole, z d“”uszczeniem usJug zdr“wia; 

p) UZ teren usJug zdr“wia; 
q) US teren usJug s”“rtu i rekreacji 

r) US,U teren usJug s”“rtu i rekreacji z d“”uszczeniem l“kalizacji usJug t“warzyszących; 
s) KSP,U/E teren stacji paliw z d“”uszczeniem l“kalizacji usJug t“warzyszących, stacja trans-

formatorowa; 

t) KD.G teren drogi publicznej - ulica gJówna; 
u) KD.Z teren drogi publicznej - ulica zbiorcza; 

w) KD.L teren drogi publicznej - ulica lokalna; 

x) KD.D teren drogi publicznej - ulica dojazdowa; 

y) KDW teren dr“gi wewnętrznej; 
z) KP teren ciągu ”ieszeg“; 

aa) ZP/KP teren zieleni urządz“nej i ciągu ”ieszeg“; 
bb) KPR teren ciągu ”iesz“-rowerowego; 

cc) KPS teren ”rze”“m”“wni `cieków; 
dd) E teren stacji transformatorowej; 

ee) E/KPS teren stacji transformatorowej i ”rze”“m”“wni `ciekówŁ 

3. Tereny wydzieleL wewnętrznych “znacz“ne są na rysunku ”lanu “raz w tek`cie w s”“sób nastę”ujący: 

1) liczba “kre`lająca k“lejny numer wydzielenia w terenie elementarnym - 1, 2, ｱ; 
2) symb“le liter“we ”rzeznaczenia terenów uwyte w ”lanie “znaczają: 

a) MW/ZP teren zabudowy mieszkani“wej wiel“r“dzinnej, zag“s”“dar“wany zielenią urządz“ną; 
b) MN/ZP teren zabud“wy mieszkani“wej jedn“r“dzinnej, zag“s”“dar“wany zielenią urządz“ną; 
c) U teren zabud“wy usJug“wej; 
d) U/WS,ZP teren wód ”“wierzchni“wych z d“”uszczeniem zieleni urządz“nej; 

e) US,U teren usJug s”“rtu i rekreacji z d“”uszczeniem l“kalizacji usJug t“warzyszących; 
f) ZP teren zieleni urządz“nej; 
g) ZP,U teren zieleni urządz“nej z d“”uszczeniem usJugŁ 



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 117 ｦ 15522 ｦ Poz. 2161 

 

4. Ustalenia f“rmuJ“wane są na dwóch ”“zi“mach: “gólnym i szczegóJ“wymŁ Ustalenia “gólne “bo-

wiązują na caJym “bszarze ”lanuŁ Ustalenia szczegóJ“we “b“wiązują dla terenu elementarneg“Ł 

5. Ustalenia f“rmuJ“wane są w nastę”ujących gru”ach: 

1) ustalenia funkcjonalne 

2) ustalenia ekologiczne 

3) ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu 

4) ustalenia zasad parcelacji 

5) ustalenia komunikacyjne 

6) ustalenia inwynieryjneŁ 

6. PeJny tekst ustaleL dla “kre`l“neg“ “bszaru zawiera Jącznie ustalenia “gólne i ustalenia szczegó-
J“we dla terenu elementarneg“, w którym znajduje się dany “bszarŁ 

§ 5. Uwyte w ”lanie “kre`lenia “znaczają: 

1) bogaty program zieleni - zrównic“wana gatunk“w“ zieleL wys“ka i niska o charakterze ozdobnym, 

wy”eJniająca wszystkie m“wliwe ”“wierzchnie terenu (n”Ł w liniach r“zgraniczających ulicy), w tym 

takwe na sztucznie wyk“nanych lub uksztaJt“wanych miejscach (n”Ł zakrzewienia skar”, tarasów, 
”nącza na barierach ”rzeciwhaJas“wych, zazieleni“ne `ciany w liniach r“zgraniczenia dziaJki, zieleL 
w donicach); 

2) biura - budynki lub ich czę`ci, w których ”r“wadzi się dziaJaln“`ć związaną z zarządzaniem, dziaJa-

niem “rganizacji, d“radztwem, finansami, ubez”ieczeniami, ”r“jekt“waniem, “bsJugą nieruch“m“`ci, 
wynajmem, ”“`rednictwem, ”r“wadzeniem interesów, ”racami badawcz“-rozwojowymi, archiwizo-

waniem, dziaJaln“`cią wydawniczą, reklamą, tJumaczeniami, `wiadczeniem usJug turystycznych ”“za 
udzielaniem n“clegów, ”rzetwarzaniem i ”rzesyJaniem inf“rmacji, inf“rmatyką, ”rzyg“t“wywaniem 
”r“gramów telewizyjnych i radi“wych, ”rzyjm“waniem ”rzesyJek, administracją, wymiarem sprawie-

dliw“`ci, zarządzaniem “br“ną nar“d“wą, ”“licją, strawą ”“warną i sJuwbami “chr“ny, re”rezent“wa-

niem ”aLstw, instytucjami międzynar“d“wymi, a takwe ”“d“bną dziaJaln“`ć, którą ”r“wadzi się 
w budynkach lub ich czę`ciach; 

3) dach stromy - równe f“rmy dachów “ ”“Jaciach gJównych ”“chyl“nych ”“d kątem c“ najmniej 25 st“”niŁ 
źa f“rmę dachu str“meg“ uznaje się takwe dach k“”uJ“wy lub k“lebk“wy, w którym cięciwa Juku Ją-
cząca najniwszy ”unkt z najwywszym, nachyl“na jest ”“d kątem c“ najmniej 25 st“”ni; 

4) d“stę” “gólny - d“stę” d“ terenu (“biektu) nie limit“wany wadnymi “graniczeniami ”“dmi“t“wymi 
(powszechny) ani przedmiotowymi, w szczególn“`ci “gr“dzeniami, biletami wstę”u, czasem d“stę”u, 
itp.; 

5) d“stę” ”ubliczny - d“stę” d“ terenu (“biektu) limit“wany tylko ograniczeniami przedmiotowymi tj. 

wymagający s”eJnienia “kre`l“nych warunków “ charakterze organizacyjnym lub finansowym, np. 

d“stę” tylk“ w ustal“nych g“dzinach, bilety wstę”u; 
6) elewacja eksponowana - elewacja zabudowy widoczna od strony przestrzeni publicznej wskazanej 

w niniejszym ”lanie, częst“ najbardziej re”rezentacyjna; 
7) gastronomia - nalewy ”rzez t“ r“zumieć restauracje, bary, kawiarnie, k“ktajlbary, winiarnie, ”uby, 

st“Jówki, “biekty sJuwące dziaJaln“`ci katering“wej, a takwe “biekty do nich podobne; 

8) harmonijna sylweta (panorama, pierzeja) - ciąg “biektów bud“wlanych, zieleni i innych “biektów na-

turalnych (”rzede wszystkim uksztaJt“wanie ”“wierzchni terenu) wzajemnie d“st“s“wanych d“ siebie 
”“d względem estetycznym; 

9) hotele - budynki niemieszkalne zakwaterowania turystycznego, w tym hotele, motele, pensjonaty, 

gospody, schroniska turystyczne, wraz z “biektami t“warzyszącymi, a takwe “biekty d“ nich ”“d“bne; 
10) inwynieryjne urządzenia sieci“we - urządzenia techniczne bez”“`redni“ ws”óJ”racujące z sieciami in-

wynieryjnymi uzbr“jenia terenu i za”ewniające m“wliw“`ć ich s”rawneg“ dziaJania; najczę`ciej wystę-
”ujące inwynieryjne urządzenia sieci“we t“: stacje transf“rmat“r“we 15ł0,4 kV, szafki teletechniczne 

i elektroenergetyczne, hydrofornie, sieciowe pompownie wody i `cieków, ”rzelewy burz“we, stacje 
gazowe 2-g“ st“”nia, k“m“ry zasuw, wymienniki cie”Ja, ”“m”“wnie na sieci cie”J“wniczej, anteny 
telekomunikacyjne i inne urządzenia infrastruktury telek“munikacyjnej; 

11) k“m”“zycja zes”“Ju zabudowy - ukJad ulic, ”laców, budynków i zieleni z uwzględnieniem linii zabu-

d“wy, wys“k“`ci zabud“wy, ksztaJtu dachów i zwieLczenia budynków, ”“dziaJu wJasn“`ci“weg“, 
nawierzchni utwardzonych; 

12) k“m”“zycja zes”“Ju zieleni - ukJad ”rzestrzenny drzew, krzewów i powierzchni trawiastych oraz trwa-

Jych i gJównych elementów wy”“sawenia ”ark“weg“ (n”Ł zaJ“wenia ”“mnik“we, baseny i stawy, 

obiekty kubaturowe); 
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13) kompozycja obiektu - ukJad eks”“n“wanych elewacji “raz dachu i zwieLczenia bud“wli z rozmiesz-

czeniem, wielk“`cią i ”r“”“rcjami “tw“rów, elementami ”r“gramu architekt“niczn“-estetycznego (de-

tale, faktury materiaJów, zasada k“l“rystyki it”Ł), st“larką, urządzeniami Jączącymi “biekt z otaczają-
cym terenem, t“warzyszącymi “biektami ”“m“cniczymi ws”ierającymi k“m”“zycyjnie “biekt gJówny; 

14) makroniwelacja - zmiana naturalnej rzeuby i nachylenia st“ku (wyk“”, nasy”, wyrównanie ”“wierzchni) 
o wys“k“`ć względną większą niw 1 m; 

15) maJa retencja w“dna - zatrzymanie, ”rzy zast“s“waniu r“zmaitych zabiegów, jak największej il“`ci 
wody w jej powierzchniowym i ”rzy”“wierzchni“wym “bieguŁ Równe zabiegi - techniczne (maJe zbi“r-

niki w“dne, zastawki it”Ł) jak równiew nietechniczne (zadrzewienia, r“`linne ”asy “chr“nne, “chr“na 
“czek w“dnych, stawów, m“kradeJ it”Ł) - prowadzą d“ s”“w“lnienia lub ”“wstrzymania w“dy ”rzy 
jednoczesnym odtwarzaniu naturalnego krajobrazu; 

16) mieszkanie funkcyjne - mieszkanie integralnie związane z ”r“wadz“ną dziaJaln“`cią dla: wJa`ciciela 
”“dmi“tu g“s”“darczeg“, strówa lub techn“l“ga, “ ile dziaJaln“`ć wymaga caJ“d“b“weg“ nadz“ru, na 
dziaJce ws”ólnej z ”r“wadz“ną dziaJaln“`cią; 

17) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia “graniczająca “bszar usytu“wania budynkuŁ Lic“ budynku nie 
m“we ”rzekraczać nie”rzekraczalnej linii zabud“wy; 

18) niezakJóc“ny widok z ”unktu, ciągu wid“k“weg“ lub wzdJuw “si wid“k“wej - wid“k na zes”óJ “biek-

tów bud“wlanych, zieleL i inne “biekty naturalne (”rzede wszystkim uksztaJt“wanie ”“wierzchni te-

renu) z ”unktu, ciągu wid“k“weg“ lub wzdJuw “si wid“k“wej, któreg“ ”rzeksztaJcanie (w szczególno-

`ci ”“”rzez bud“wę n“wych “biektów) m“we być d“k“nywane ”“d warunkiem d“st“s“wania d“ ist-

niejących wal“rów estetycznychŁ W ”rzy”adku “si wid“k“wej wyklucz“ne jest zasJ“nięcie “biektu 
stan“wiąceg“ zamknięcie “si; 

19) obiekty naukowe i badawcze - obiekty, w których ”r“wadzi się dziaJaln“`ć nauk“wą lub badawczą, 
w tym laboratoria, obserwatoria, stacje meteorologiczne, wraz z “biektami t“warzyszącymi, a takwe 
obiekty do nich podobne; 

20) obiekty opieki zdrowotnej - obiekty w których udziela się caJ“d“b“wych `wiadczeL zdr“w“tnych, 
w tym sz”itale, ”rewent“ria, zakJady “”iekuLcz“-lecznicze, zakJady ”ielęgnacyjn“-“”iekuLcze, “`r“dki 
tera”ii uzalewnieL, izby wytrzeuwieL, h“s”icja, wraz z “biektami t“warzyszącymi, a takwe “biekty d“ 
nich podobne; 

21) obiekty ”“m“cy s”“Jecznej - d“my dziecka, d“my seni“ra, d“my ”“m“cy s”“Jecznej, “biekty ”“go-

t“wia “”iekuLczeg“, schr“niska dla bezd“mnych, wraz z “biektami t“warzyszącymi, a takwe “biekty 
do nich podobne; 

22) (obiekty) upowszechniania kultury - domy kultury, bibli“teki, mediateki, wy”“wyczalnie filmów, centra 
informacyjne, kluby tematyczne, wraz z “biektami t“warzyszącymi, a takwe “biekty d“ nich ”“d“bne; 

23) “bsJuga ”“jazdów - “biekty sJuwące “bsJudze ”“jazdów, w tym myjnie, stacje diagn“styki ”“jazdów, 
punkty wymiany oleju, a takwe “biekty d“ nich ”“d“bne; 

24) “b“wiązująca linia zabud“wy - linia wyznaczająca ”“J“wenie lica budynku; 
25) pojedynczy budynek - budynek w“ln“ st“jący wydziel“ny `cianami zewnętrznymi; 
26) policja i sJuwby “chr“ny - obiekty policji, strawy miejskiej, sJuwb “chr“ny, w tym agencji ochrony a takwe 

obiekty do nich podobne; 

27) poradnie medyczne - ”rzych“dnie, ”“radnie, ambulat“ria, “`r“dki zdr“wia, gabinety lekarskie, stacje 
dializ, zakJady rehabilitacji leczniczej, stacje krwi“dawstwa, szk“Jy r“dzenia, gabinety ”aramedyczne, 
a takwe “biekty d“ nich ”“d“bne; 

28) powierzchnia zabudowy (powierzchnia zabudowana) - obszar wyznaczony przez rzut pionowy skrajnego 

obrysu budynku w stanie wyk“Lcz“nym na ”Jaszczyznę ”“zi“mą, ”rzyjmując za ”“dstawę “brys: 
a) parteru - w wy”adku, gdy jest “n większy “d rzutu ”i“n“weg“ “brysu `cian fundament“wych alb“ 

b) `cian fundament“wych, jeweli na ”“zi“mie terenu jest “n większy “d rzutu “brysu ”arteru; 
 d“ ”“wierzchni zabud“wy wlicza się ”“wierzchnię wystę”ujących w “brębie ”rzyziemia takich ele-

mentów budynku jak: ”rze`wity, ”rzej`cia i ”rzejazdy (bramy), ganki, kruwganki, l“ggie wgJębne (c“f-

nięte) i loggio - balkony przystawiane, werandy otwarte i oszklone oraz przybudowane szklarnie 

(ogrody zimowe), garawe lub wiaty garaw“we - stan“wiące integralną czę`ć budynku “raz ”“wierzch-

nię “biektów ”“m“cniczych (g“s”“darczych) jak: garawe, sz“”y, szklarnie, altany it”Ł; 
 d“ ”“wierzchni zabud“wy nie wlicza się ”“wierzchni budynków lub ich czę`ci znajdujących się poni-

wej ”“zi“mu terenu “raz ”“wierzchni sch“dów, ”“chylni i ram” zewnętrznych, studzienek ”rzy 
“knach ”iwnicznych, “sJ“n ”rzeciwsJ“necznych, daszków, “ka”ów dach“wych, a takwe nadwieszo-

nych czę`ci budynku ”“wywej ”arteru, basenów i sztucznych oczek wodnych; 

29) plac publiczny - w“lna ”rzestrzeL, miejsce nie zabud“wane, “ d“stę”ie “gólnym, “granicz“ne “budo-

wą architekt“niczną (n”Ł budynkami), ulicami, zielenią; miejsce s”“tkaL i imprez; 
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30) ”rzestrzeL ”ubliczna - teren “bjęty d“stę”em “gólnym lub d“stę”em ”ublicznym oraz teren prywatny 

eksponowany z terenu o d“stę”ie “gólnym i d“stę”ie ”ublicznym; 
31) reklama w“ln“ st“jąca - sam“dzielny “biekt ”rzeznacz“ny wyJącznie d“ eks”“zycji na”isów, znaków 

graficznych i innych elementów dek“racyjnych “ charakterze informacyjnym lub marketingowym; 

32) reklama wbudowana - miejsce lub urządzenie wyk“rzystywane d“ eks”“zycji na”isów i znaków gra-

ficznych o charakterze inf“rmacyjnym lub marketing“wymŁ Reklama wbud“wana stan“wi wtórny 
element wy”“sawenia elewacji, umieszcz“ny na zak“Lcz“nym inwestycyjnie “biekcie bud“wlanymŁ 
Reklamą wbud“waną nie jest miejsce lub urządzenie, “ którym m“wa ”“wywej, stan“wiące element 
pierwotnego wystroju lub projektu budynku, a takwe szyld “ powierzchni do 0,3 m2; 

33) rozrywka - dyskoteki, kluby, sale taneczne, kasyna i sal“ny gier, kręgielnie, sale bilard“we, wraz 
z “biektami t“warzyszącymi, a takwe “biekty d“ nich ”“d“bne, nienalewące d“ innej kateg“rii ”rze-

znaczenia terenu; 

34) sez“n“we usJugi - forma zagospodarowania tymczasowego taka jak np. imprezy plenerowe, jarmarki 

`wiąteczne, “k“liczn“`ci“we, targi, ”arady, inscenizacje, eks”“zycje, “gródki gastr“n“miczne, it”Ł; 
35) studnie awaryjne - studnie ”ubliczne, zakJad“we lub wyznacz“ne studnie ”rywatne za”ewniające 

zaopatrywanie w w“dę ludn“`ci w warunkach s”ecjalnych, tjŁ wystą”ienia skawenia, klęsk wywi“Jo-

wych lub wojny; 

36) strefa ruchu uspokojonego - obszar, w którym st“suje się równe f“rmy “graniczania i spowalniania 

ruchu sam“ch“dów “raz stwarza d“g“dne warunki dla ruchu ”ieszeg“ i rowerowego; 

37) System Zieleni Miejskiej (SZM) - ciągJa struktura ”rzestrzenna, wiąwąca ze s“bą wart“`ci“we i równo-

r“dne tereny zieleni (takwe zabud“wane, gJównie “ niskiej intensywn“`ci), za”ewniająca ”“wiązanie 
z “d”“wiednimi terenami ”“za miejskimi, zwJaszcza - tw“rzącymi kraj“wy system “bszarów chr“nio-

nych. SZM jest obszarem chronionym w ”lanie ”“”rzez s”ecjalne ryg“ry “kre`l“ne w ustaleniach; 
38) `ciewka r“wer“wa - wydzielony w jezdni lub ”“za jezdnią ”as ”rzeznacz“ny dla ruchu r“wer“weg“; 

`ciewką r“wer“wą w r“zumieniu ”lanu jest równiew ciąg ”iesz“ r“wer“wy; 
39) teren pod budownictwo ochronne - teren realizacji podziemnego budownictwa ochronnego w przy-

”adku w”r“wadzenia stanu zagr“wenia bez”ieczeLstwa ”aLstwa lub w“jny; 
40) typ zabudowy - wzorzec dla zabudowy zawierający zes”óJ nastę”ujących cech: usytu“wanie “biek-

tów i intensywn“`ć zabud“wy na dziaJce, gabaryty i f“rmy budynków, ksztaJt dachówŁ Ty” zabudo-

wy istniejącej “kre`la zabud“wa staJa znajdująca się w bez”“`rednim sąsiedztwie zabud“wy ”r“jek-

towanej lub zabudowa wskazana w ustaleniu; 

41) usJugi dr“bne - ”unkty usJug szewskich, krawieckich, rymarskich, f“t“graficznych, intr“ligat“rskich, 
poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fryzjerskich, kosmetycznych, zegarmistrzowskich, pogrzebo-

wych, `lusarskich, st“larskich, ”unkty na”raw artykuJów uwytku “s“bisteg“ i uwytku d“m“weg“, stu-

dia wizawu i “dchudzania, Jaunie i sauny, s“laria, gabinety masawu, ”ralnie, ”unkty wynajmu i wypo-

wyczania ”rzedmi“tów ruch“mych, ”unkty k“nserwacji i napraw maszyn biurowych, a takwe “biekty 
do nich podobne; 

42) wart“`ci“wy drzew“stan - chronione na podstawie ustaw: drzewa i krzewy, pomniki przyrody oraz aleje 

i parki zabytkowe, a takwe inne ”“jedyncze drzewa lub ich gru”y s”eJniające jedną z ”“niwszych cech: 
a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha “raz wzdJuw dróg (”“za “bszarami lasów 

i ”arków), 
b) szczególnie rzadkie drzewa i krzewy introdukowane, 

c) drzewa i krzewy gatunków ”“s”“litych “ obwodach pnia mierzonego na wys.130 cm: olsza, klon 

jesionolistny, czeremcha, wierzba, grochodrzew - ”“wywej 200 cm, klon, kasztanowiec, morwa, 

jesi“n, `wierk, s“sna, daglezja, m“drzew, ch“ina, brz“za - ”“wywej 101 cm, dąb, grab, buk, li”a, 
iglicznia, gJóg, jarząb, leszczyna turecka, wyw“tnik, ”latan kl“n“listny, wiąz, j“dJa, magnolia - 

”“wywej 51 cm; 

43) widowiskowe obiekty kultury - teatry, opery, filharmonie, sale koncertowe, sale widowiskowe, cyrki, 

kina, kabarety, planetaria wraz z “biektami t“warzyszącymi, a takwe “biekty d“ nich ”“d“bne; 
44) wskaunik intensywn“`ci zabud“wy - iloraz: sumy powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych 

wszystkich budynków (licz“nych w zewnętrznym “brysie murów, z wyJączeniem tarasów i balko-

nów) d“ ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej lub innej jedn“stki “kre`l“nej w ustaleniach szczegóJ“wych; 
45) wys“k“`ć “biektów technicznych - ”“zi“m “kre`lany w metrach nŁ”ŁmŁ dla najwywej wysunięteg“ 

elementu obiektu; 

46) wystawy i ekspozycje - muzea, galerie sztuki, sale wystawowe, wraz z “biektami t“warzyszącymi, 
a takwe “biekty d“ nich ”“d“bne; 

47) zabudowa “brzewna - zabud“wa ciągJa wzdJuw ”rzestrzeni ”ublicznej ulic i ”laców, czytelnie “budo-

wująca ”rzestrzeL ulicy lub ”lacu; 
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48) zabudowa zamieszkiwania zbiorowego - “biekty czas“weg“ zamieszkania uczniów, studentów i pra-

c“wników, w tym internaty, bursy, domy studenckie i asystenckie, hotele pracownicze, wraz z obiek-

tami t“warzyszącymi, a takwe “biekty d“ nich ”“d“bne; 
49) zamknięcie k“m”“zycyjne - ograniczenie widokowe przestrzeni publicznej obiektem budowlanym 

(gru”ą “biektów), uksztaJt“waniem ”“wierzchni terenu lub zielenią wys“ką, ”“siadające wal“ry k“m-

pozycyjne i estetyczne; 

50) zasób zieleni - suma ”rzestrzeni zajętej ”rzez równ“r“dne elementy zieleni w `r“d“wisku miejskim, n”Ł 
wystę”ujące ”“jedyncz“ lub w grupach drzewa, krzewy, a takwe trawniki, ”nącza, wyw“”J“ty, r“`lin-

n“`ć “zd“bna w d“nicach, zieleL na dachach “biektów nadziemnych i na str“”ach “biektów ”“d-

ziemnych; 

51) z“rganiz“wana zieleL ”ubliczna - zieleL urządz“na wy”eJniająca ”rzestrzenie “ d“stę”n“`ci ”ublicznej, 
w szczególn“`ci tw“rząca ”arki, skwery, zieleLce, aleje, a takwe stan“wiąca elementy k“m”“zycji 
ciągów ulicznych i ”laców n”Ł sz”alery drzew, wyw“”J“ty, rabaty kwiat“we it”Ł 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne dla obszaru ”lanu 

§ 6. 1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) na terenach przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej z d“”uszczeniem usJug d“”uszcza się wy-

Jącznie usJugi: 
a) handel detaliczny w lokalach o ”“wierzchni uwytk“wej d“ 100 m2, z wyJączeniem s”rzedawy ”a-

liw ”Jynnych i gazu ”Jynneg“ d“ ”“jazdów sam“ch“d“wych, 
b) biura, 

c) “`wiata, z wyjątkiem szkóJ wywszych, 
d) kultura, 

e) usJugi dr“bne, 
f) gastronomia, 

g) obiekty upowszechniania kultury, 

h) poradnie medyczne, 

i) wJ“bki; 
2) zakazuje się l“kalizacji: 

a) “biektów handl“wych “ ”“wierzchni s”rzedawy ”“wywej 2000 m2, 

b) elektrowni wiatrowych, 

c) warsztatów mechaniki ”“jazd“wej i stacji “bsJugi ”“jazdów; 
3) realizację l“kalu mieszkalneg“ w granicach dziaJki bud“wlanej ”rzeznacz“nej dla zabud“wy usJug“wej 

d“”uszcza się wyJącznie na “bszarach, gdzie ”rze”isy szczególne um“wliwiają sytu“wanie ”“miesz-

czeL ”rzeznacz“nych na staJy ”“byt ludziŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) ustala się “bszar Systemu źieleni Miejskiej, w granicach oznaczonych na rysunku planu; 

2) na “bszarze “bjętym Systemem źieleni Miejskiej zakazuje się: 
a) zmniejszania powierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“ ”“niwej 50% ”“wierzchni terenu elemen-

tarneg“, ”“jedynczej dziaJki bud“wlanej lub innej jedn“stki bilans“wej “kre`l“nej w ustaleniach 

szczegóJ“wych ”lanu, 
b) ksztaJt“wania zabud“wy w s”“sób utrudniający sw“b“dny ”rze”Jyw mas ”“wietrza i przecinają-

cy ciągJ“`ć k“rytarzy ek“l“gicznych; 
3) zakazuje się wycinki wart“`ci“weg“ drzew“stanu “raz likwidacji innej zieleni stan“wiącej element 

k“m”“zycji zes”“Ju zabud“wy lub zes”“Ju zieleni, z wyjątkiem: 
a) realizacji nowych i ”rzebud“wy istniejących dróg i ulic ustalonych w planie, 

b) cięć sanitarnych i ”ielęgnacyjnych, 
c) niezbędnej wycinki ”“jedynczych drzew związanej z realizacją “biektów bud“wlanych, sieci inwy-

nieryjnych i infrastruktury telekomunikacyjnej, 

d) wycinki drzew sJuwącej wyeks”“n“waniu zabytków; 
4) wszelkie uciąwliw“`ci wynikające z l“kalizacji inwestycji ”“winny zamykać się w granicach dziaJki 

budowlanej; 

5) zakazuje się zasy”ywania “czek w“dnych i naturalnych d“lin cieków; 
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6) d“”uszcza się regulację brzegów cieków w ramach naturalnego koryta oraz, o ile ustalenia planu nie 

stan“wią inaczej, niezbędną kanalizację cieków związaną z realizacją dróg, ciągów ”ieszych i pieszo-

rowerowych; 

7) budynki z ”“mieszczeniami ”rzeznacz“nymi na staJy ”“byt ludzi w zasięgu “ddziaJywania dr“gi pu-

blicznej wy”“sawa się w zabez”ieczenia techniczne gwarantujące nie ”rzekr“czenie wewnątrz nich 
d“”uszczalnych ”“zi“mów: zanieczyszczeL ”yJ“wych, duwięku “raz wibracji; 

8) na terenach naziemnych ”arkingów i garawy nakaz nasadzeL drzew i krzewów “d”“rnych na zanie-

czyszczenia powietrza; 

9) nasadzenia uzu”eJniające istniejących sz”alerów drzew ”“winny być realiz“wane w gatunkach rodzi-

mych, takich jak: dąb, grab, buk, kl“n, kasztan“wiec, jesi“n, li”a; 
10) tereny zieleni “raz zieleL t“warzysząca, urządz“ne jak“ zag“s”“dar“wanie tymczas“we m“gą być 

likwidowane w związku z realizacją zag“s”“dar“wania zg“dneg“ z planem; 

11) wszystkie ustalenia ek“l“giczne “b“wiązują takwe w przypadku nowego zagospodarowania tymcza-

sowego i l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych; 

12) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę i rem“nt drenawu meli“racyjneg“ z “d”r“wadzeniem wód d“ 
kanaJów “twartych lub d“ kanalizacji deszcz“wejŁ 

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

1) d“”uszcza się zach“wanie d“tychczas“weg“ uwytk“wania terenu, niezg“dneg“ z ustaleniami planu, 

istniejąceg“ legalnie w dniu wej`cia w wycie niniejszeg“ ”lanu, d“ czasu zmiany zag“s”“dar“wania 
i przeznaczenia terenu na cele zgodne z planem; 

2) d“”uszcza się wysunięcia ”“za nie”rzekraczalne linie zabud“wy, na wys“k“`ci ”“wywej ”ierwszej 
kondygnacji nadziemnej: 

a) wykuszy, balk“nów, daszków nad wej`ciami, galerii, tarasów, sch“dów zewnętrznych, ”“chylni, 
ram”, gzymsów wieLczących: maksymalnie d“ 1,5 m, 

b) innych elementów ”r“gramu architekt“niczneg“ nie ujętych w ust. 3 pkt 2a (t.j. studzienek do-

`wietlających ”iwnice “raz elementów ws”artych na sJu”ach): maksymalnie d“ 1,0 m, 

c) innych “biektów wskazanych w ustaleniach szczegóJ“wych; 
3) “biekty realizuje się zg“dnie z wymogami harmonijnej sylwety, panoramy lub pierzei; 

4) zabud“wę wzdJuw dróg ”ublicznych realizuje się jak“ “biekty “ szczególnych wymaganiach bud“wlanych; 
5) na terenach zabud“wy jedn“r“dzinnej bliuniaczej i szeregowej, w obszarze wyznaczonym przez linie 

zabudowy, dopuszcza się l“kalizację budynków na granicach dziaJek; 
6) ustalenia kompozycji, form zabudowy i s”“s“bu zag“s”“dar“wania terenu “b“wiązują takwe w przy-

”adku n“weg“ zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, chyba we ustalenia szczegóJ“we stan“wią inaczej; 
7) w zabudowie mieszkani“wej bliuniaczej i szereg“wej ustala się jednak“wy kąt nachylenia gJównych 

”“Jaci dach“wych dla wszystkich segmentów; 
8) “biekty g“s”“darcze n”Ł `mietniki i urządzenia techniczne l“kaliz“wane “d str“ny wglądu z ”rzestrze-

ni ”ublicznej wbud“wuje się w budynki, wkomponowuje w “gr“dzenia lub “sJania ”nączami bądu wy-

w“”J“tami; 
9) l“kalizację “biektów maJej architektury “raz innych “biektów stan“wiących wy”“sawenie “bszarów 

zainwestowania miejskiego np. kioskowiaty i wiaty przystankowe, budki telefoniczne, lampy, trady-

cyjne sJu”y “gJ“szeni“we, warunkuje się nie ”“w“d“waniem “graniczeL dla k“munikacji tramwajo-

wej, k“J“wej, r“wer“wej i pieszej, w tym dla umieszczania znaków i sygnaJów dr“g“wych; 
10) zakazuje się l“kalizacji reklam w“ln“ st“jących, z wyjątkiem: 

a) tradycyjnych sJu”ów “gJ“szeni“wych, 
b) reklam w pasie drogowym, o ile ustalenia ”lanu nie stan“wią inaczej; 

11) zakazuje się l“kalizacji reklam: 
a) w miejscach, w których reklamy w“ln“ st“jące i wbud“wane, emitujące ”ulsujące `wiatJ“ m“gą 

zakJócać warunki mieszkaniowe, 

b) lub banerów lub siatek reklam“wych, r“z”iętych na caJej lub czę`ci elewacji budynku, za wyjąt-

kiem reklamłbanerówłsiatek reklam“wych na elewacjach budynków, ruszt“waniach, “gr“dze-

niach, instalowanych w trakcie ”r“wadz“nych r“bót bud“wlanych, 

c) na zamknięciach k“m”“zycyjnych ustal“nych ”lanem “raz w promieniu 25 m; 

12) l“kalizację reklam w ”asie dr“g“wym d“”uszcza się wyJącznie ”“za: 
a) ”asem r“zdzielającym jezdnie ulicy, 
b) ”asami zieleni urządz“nej w f“rmie sz”alerów drzew; 

13) lokalizację reklam w“ln“ st“jących w ”asie dr“g“wym warunkuje się nie ”“w“d“waniem “graniczeL 
w ”r“wadzeniu sieci inwynieryjnych ani utrudnieL w ruchu drogowym; 
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14) na terenach zabud“wy jedn“r“dzinnej d“”uszcza się reklamy wbud“wane “ powierzchni do 1,5 m2, 

zawierające grafikę inf“rmacyjn“ - reklam“wą “kre`lającą l“g“ firm“we lub charakter dziaJaln“`ci 
prowadzonej w obiekcie i na dziaJce na której reklama jest umieszcz“na; 

15) nakazuje się realizację “drębnych wej`ć d“ l“kali usJug“wych wbud“wanych w wielorodzinne budynki 

mieszkalne; 

16) wys“k“`ć zabud“wy mierzy się, “ ile ustalenia szczegóJ“we nie stan“wią inaczej, “d ”“zi“mu terenu 
”rzy najniwej ”“J“w“nym wej`ciu d“ budynku (z wyJączeniem wej`ć d“ ”“mieszczeL technicznych), d“ 
najwywszeg“ ”unktu ”rzekrycia dachu (z wyJączeniem “biektów technicznych, takich jak: maszyn“w-

nie duwigów, stacje baz“we telef“nii k“mórk“wej, wyj`cia na dach w budynkach mieszkaniowych 

wiel“r“dzinnych, usJug“wych, it”Ł); 
17) “gr“dzenia “d str“ny dróg ”ublicznych, wyznacz“nych ciągów ”ieszych i r“wer“wych, realizuje się 

wyJącznie awur“we, “ maksymalnej wys“k“`ci 1,30 m, z wyjątkiem: 
a) dopuszczonych w ustaleniach szczegóJ“wych ”lanu, 
b) “gr“dzeL stan“wiących jedn“cze`nie k“nstrukcje “”“r“we; 

18) nieprzekraczalna linia zabudowy nie ogranicza sytu“wania inwynieryjnych urządzeL sieci“wych ”“za 
budynkami, chyba we ustalenia ”lanu stan“wią inaczej; 

19) zakazuje się l“kalizacji ”rze”“m”“wni `cieków sanitarnych w terenach dla których ustal“na jest “bo-

wiązująca linia zabud“wy lub zamknięcie k“m”“zycyjne, w “dlegJ“`ci 20 m “d “b“wiązującej linii za-

bud“wy lub zamknięcia k“m”“zycyjneg“, chyba we ustalenia szczegóJ“we stan“wią inaczej; 
20) na terenach, na których nie ustal“n“ zakazu l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych 

i zagospodarowania tymczasoweg“, l“kalizację tymczas“wych “biektów bud“wlanych lub n“weg“ 
zag“s”“dar“wania tymczas“weg“ d“”uszcza się ”“ Jącznym s”eJnieniu wym“gów: 
a) dostosowania zagospodarowania, a w szczególn“`ci standardu wyk“nania (r“dzaj materiaJów 

elewacyjnych) “biektów tymczasowych, do krajobrazu i “taczającej zabud“wy, 
b) nie ”“w“d“wania “graniczeL dla k“munikacji k“J“wej, szyn“wej, r“wer“wej i pieszej oraz dla 

”rze”r“wadzenia sieci inwynieryjnych, 
c) m“wliw“`ć likwidacji i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego lub m“wliw“`ć wyk“rzystania 

zag“s”“dar“wania tymczas“weg“ d“ celów zg“dnych z planem; 

21) na terenach, na których d“”uszcza się tymczas“we zag“s”“dar“wanie terenu i nie ustalono 

w ustaleniach szczegóJ“wych terminu tymczas“weg“ zag“s”“dar“wania ustala się maksymalny ter-

min zag“s”“dar“wania tymczas“weg“: 3 lata, licz“ne “d daty wej`cia w wycie niniejszeg“ ”lanu; 
22) lokalizacja sieci i infrastruktury telek“munikacyjnej nie ”“winna “graniczać sytu“wania budynków 

w “b“wiązujących liniach zabud“wyŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się d“k“nywania ”“dziaJów i wydzielania n“wych dziaJek gruntu wynikających z potrzeb: 

a) istniejąceg“ zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, 
b) nowego zagospodarowania tymczasowego, 

c) l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych; 
2) d“”uszcza się “dstę”stw“ “ +5/-5 st“”ni “d ustal“neg“ kąta nachylenia granic n“w“ wydzielanych 

dziaJek bud“wlanych w st“sunku d“ linii r“zgraniczających dr“gi; 
3) ”rzebieg linii r“zgraniczających dla celów “”rac“waL ge“dezyjnych “kre`la się ”“”rzez “dczyt gra-

ficzny osi linii z rysunku planu; 

4) d“”uszcza się Jączenie dziaJek ”“J“w“nych w obszarze jednego terenu elementarnego w celu zwięk-

szenia ich ”“wierzchni lub um“wliwienia d“k“nania n“weg“ ”“dziaJu zg“dneg“ z ustaleniami szczegó-
J“wymi ”lanu; 

5) minimalną szer“k“`ć fr“ntu wydzielanej dziaJki bud“wlanej, “kre`l“ną w ustaleniach szczegóJ“wych, 
ustala się wyJącznie dla dziaJek bud“wlanych bez”“`redni“ ”rzylegających d“ dróg ”ublicznych 
i wewnętrznych ustal“nych w planie; w ”rzy”adku dziaJki ”rzylegającej d“ kilku ulic lub dróg we-

wnętrznych ustalenie d“tyczy fr“ntu ”rzy ulicy lub dr“dze wskazanej w ustaleniach szczegóJ“wych 
albo w przypadku braku wskazania, co najmniej jednego frontu; 

6) d“”uszcza się ”“dziaJ dziaJek ”“ granicach terenów elementarnych i wydzieleL wewnętrznych; 
7) na “bszarach, gdzie nie ustala się zakazu wtórnych ”“dziaJów terenu, d“”uszcza się wydzielenia geo-

dezyjne mŁinŁ: dziaJek bud“wlanych, dróg wewnętrznych, ciągów ”ieszych i rowerowych oraz koryta-

rzy infrastruktury technicznej (inwynieryjnych sieci uzbr“jenia terenu), dziaJek bud“wlanych dla inwy-

nieryjnych urządzeL sieci“wych i “biektów inwynieryjnych; 
8) “kre`l“ne w ustaleniach szczegóJ“wych zasady ”arcelacji nie “b“wiązują ”rzy wydzielaniu dziaJek 

bud“wlanych dla inwynieryjnych urządzeL sieciowych oraz sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej. 
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5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJugę k“munikacyjną “bszaru “bjęteg“ ”lanem ustala się z ”r“jekt“wanych dróg ”ublicznych i we-

wnętrznych ”“Jącz“nych z ukJadem k“munikacyjnym miasta; 
2) ”“wiązania ukJadu k“munikacyjneg“ “bszarów “bjętych ”lanem z ukJadem zewnętrznym za”ewniać 

będą gJównie ulice: 
a) ”r“jekt“wana ulica gJówna “znacz“na na rysunku ”lanu symb“lem PŁWŁ5057ŁKŚŁG, która sta-

n“wić będzie element ukJadu ”“dstaw“weg“ miasta; 
b) projektowana ulica zbi“rcza, “znacz“na na rysunku ”lanu symb“lem PŁWŁ5058ŁKŚŁź, która sta-

n“wić będzie element ”“dstaw“weg“ ukJadu k“munikacyjneg“ miasta; 
c) ”r“jekt“wana ulica l“kalna, “znacz“na na rysunku symb“lem PŁWŁ5059ŁKŚŁL, za”ewniająca ”o-

Jączenia terenu “bjęteg“ ”lanem z ulicami ukJadu ”“dstaw“weg“ miasta; 
d) ”r“jekt“wana ulica l“kalna, “znacz“na na rysunku symb“lem PŁWŁ5060ŁKŚŁL, za”ewniająca ”o-

Jączenia terenu “bjęteg“ ”lanem z ulicami ukJadu ”“dstaw“weg“ miasta; 
3) l“kalizację, r“zbud“wę, ”rzebud“wę, nadbud“wę lub zmianę s”“s“bu uwytk“wania “biektu istniejące-

g“ warunkuje się za”ewnieniem na terenie ”rzedsięwzięcia “d”“wiedniej il“`ci miejsc ”“st“j“wych 
dla sam“ch“dów “s“b“wych “raz r“werów, nie mniejszej niw ta, która wynika z przyrostu potrzeb 

”arking“wych wyw“Janych realizacją ”rzedsięwzięcia, a którą “kre`la się na ”“dstawie wym“gów 
ustalonych w pkt 4 - 6; 

4) ustala się nastę”ujące wskauniki minimalnej liczby miejsc ”“st“j“wych d“ “bliczania za”“trzeb“wania 
na miejsca ”“st“j“we dla sam“ch“dów “s“b“wych: 

 

Lp. Obiekt lub teren Jednostka 

obliczeniowa 

Wskaunik ilo`ci 
miejsc 

parkingowych dla 

samochodów 

1. Budynki mieszkalne jedn“r“dzinne na dziaJkach nie 
większych niw 200m2 

1 mieszkanie 1 

2. Budynki mieszkalne jedn“r“dzinne na dziaJkach 
większych niw 200m2 

1 mieszkanie 2 

3. Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie 1 

4. Mieszkania funkcyjne związane z usJugami 1 mieszkanie 1 

5. Domy studenckie, hotele pracownicze 10 Jówek 3 

6. Hotele, pensjonaty 10 Jówek 5 

7. Motele 1 ”“kój 1 

8. Domy dziennego i staJeg“ ”“bytu dla “sób starszych 15 Jówek 1 

9. Schr“niska mJ“dziew“we 10 Jówek 1 

10. Skle”y, d“my t“war“we “ ”“wierzchni s”rzedawy d“ 
2000 m2 

1000 m2 pow. 

s”rzedawŁ 
25 

11. Targowiska, hale targowe o charakterze 

“góln“miejskim 

1000 m2 pow. 

caJk“witej 
40 

12 Targowiska, hale targowe osiedlowe  1000 m2 pow. 

caJk“witej 
20 

13 Obiekty ekspozycyjno ｦ handlowe 1000 m2 pow. 

uwytk“wej 
20 

14. Restauracje, kawiarnie, inne (z wyJączeniem barów 
mlecznych i jadJ“dajni charytatywnych) 

100 miejsc konsump. 30 

 

15. Biura, urzędy, banki 100 m2 pow. 

uwytk“wej 
3 

16. Przychodnie i gabinety lekarskie, kancelarie 

adwokackie, itp. 

1 gabinet 1 

17. K“`ci“Jy, ka”lice 100 miejsc 

siedzących 

10 

18. Domy parafialne, domy kultury 1000 m2 pow. 

uwytk“wej 
10 

19. Kina, teatry 100 miejsc 

siedzących 

25 
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20. Obiekty muzealne i wystawowe 100 uwytk“wników 
jedn“cze`nie 

25 

21. Szk“Jy ”“dstaw“we i gimnazja 1 sala dydaktyczna 1 

22. Szk“Jy `rednie 1 sala dydaktyczna 2 

23. Szk“Jy wywsze, “biekty dydaktyczne 10 studentów 3 

24. Biblioteki 20 uwytk“wników 
jedn“cze`nie 

1 

25. Przedszkola, miejsca dziennego pobytu dzieci 12 dzieci 1 

26. Szpitale, kliniki 10 Jówek 3 

27. Szpitale i kliniki akademickie 10 Jówek 10 

28. Place skJad“we, hurt“wnie, magazyny 10 zatrudnionych 5 

29. źakJady produkcyjne 100 zatrudnionych 20 

30. Rzemi“sJ“ usJug“we 50 m2 pow. 

uwytk“wej 
1 

31. Warsztaty ”“jazdów mechanicznych 1 stanowisko 

naprawcze 

3 

32. Stacje ”aliw (z wyJączeniem sam““bsJug“wych 
stacji paliw) 

1 obiekt 5 

33. ObsJuga ”“jazdów (myjnie samochodowe, stacje 

diagn“styczne ”“jazdów, ”unkty wymiany “leju it”Ł) 
1 stanowisko do 

mycia 

2 

34.  Hale widowiskowe, widowiskowo ｦ sportowe, 

stadiony 

100 miejsc 25 i 0.3 m.p. dla 

aut“karów 

35. Hale s”“rt“we, b“iska (bez miejsc dla widzów) 50 m2 pow. 

hali/terenu 

1 

36. Baseny ”Jywackie, inne maJe “biekty s”“rtu i 
rekreacji (n”Ł siJ“wnie, fitness) 

10 k“rzystających 1 

37. Ką”ieliska 100 m2 terenu 

zagospodarowania 

1 

38. Korty tenisowe 100 miejsc 25 

39. K“rty tenis“we (bez miejsc dla widzów) 1 kort 2 

40. Ogr“dy dziaJk“we 3 ogrody 1 

41. Sale konferencyjne 5 uwytk“wników 1 

42. Inne obiekty rekreacyjno - sportowe 5 uwytk“wników 1 

43. Rozrywka (puby, dyskoteki, salony gier itp.) 10 uwytk“wników 1 

 

5) ustala się nastę”ujące wskauniki minimalnej liczby miejsc postojowych do obliczania zapotrzebowania 

na miejsca ”“st“j“we dla r“werów: 
 

L.p. Obiekt lub teren 
Jednostka 

obliczeniowa 

Wskaunik liczby 
miejsc 

postojowych dla 

r“werów 

1. Budynki mieszkalne wielorodzinne nie “kre`la się 

2. Hotele, pensjonaty 100 Jówek 2 

3. Skle”y, d“my t“war“we “ ”“wierzchni s”rzedawy  
do 2000 m2 

nie “kre`la się 

4. Gastronomia nie “kre`la się 

5. Biura, urzędy, ”“czty, banki  100 m² ”“wŁ 
uwytk“wej * 

1 

6. Przychodnie i gabinety lekarskie, itp. nie “kre`la się 

7. Kina, teatry  10 miejsc siedzących 1 

8. Obiekty muzealne i wystawowe 10 uwytk“wników 
jedn“cze`nie 

0,5 
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9. Gimnazja 30 uczniów 

na 1 zmianę 
2 

10. Przedszkola, miejsca dziennego pobytu dzieci nie “kre`la się 

11. Szk“Jy wywsze, “biekty dydaktyczne 10 studentów 
k“rzystających 

z “biektów jedn“cze`nie 

2 

12. Place skJad“we, hurt“wnie, magazyny 10 zatrudnionych ** 0,5 

13. źakJady ”r“dukcyjne 10 zatrudnionych ** 1 

14. Baseny ”Jywackie, siJ“wnie, inne maJe  
obiekty sportu i rekreacji 

10 k“rzystających 1 

15. UsJugi równe nie “kre`la się 

16. Obiekty rekreacyjno ｦ sportowe  

i szkoleniowo ｦ rekreacyjne 

10 uwytk“wników 
jedn“cze`nie 

1 

17. Obiekty wystawowe 10 uwytk“wników 
jedn“cze`nie 

0,5 

18. Sale k“nferencyjne, “`r“dki szk“leni“we  nie “kre`la się 

19. Rzemi“sJ“  10 zatrudnionych ** 0,5 

20. PrzystaL weglarska  nie “kre`la się 

21. Obiekty ekspozycyjno-handlowe 100 m² ”“wŁ  
uwytk“wej * 

0,5 

22. Plac targowy 10 uwytk“wników 
jedn“cze`nie 

1 

23. Stacje paliw  nie “kre`la się 

 

6) w przypadku, gdy wynik “bliczeL liczby miejsc ”“st“j“wych nie jest liczbą caJk“witą, t“ wynik “bli-
czeL liczby miejsc ”“st“j“wych za“krągla się ”“mijając k“Lcówki wyniku “bliczeL niwsze lub równe 
0,5, za` k“Lcówki wywsze “d 0,5 za“krągla się w górę d“ liczby caJk“witej; 

7) wymogi “kre`l“ne w pkt 3 ÷ 5 nie “b“wiązują w ”rzy”adku eks”“zycji sez“n“wych t“warów, ru-

ch“mych ”unktów s”rzedawy “raz “gródków sez“n“wych ”rzy l“kalach gastr“n“micznychŁ 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) linie r“zgraniczające ulic, ciągów ”ieszych, `ciewek r“wer“wych wyznaczają k“rytarze infrastruktury 
technicznej, w których m“gą być ”r“wadz“ne sieci uzbr“jenia terenu - z zastrzeweniem ”kt 15 

i pkt 16; 

2) dr“gi wewnętrzne wydzielane lub urządzane w granicach terenu elementarnego - poza terenami wy-

mienionymi w pkt 1 - wyznaczają k“rytarze infrastruktury technicznej, w których m“gą być ”r“wa-

dz“ne sieci uzbr“jenia terenu d“ “bsJugi daneg“ terenu elementarneg“ - z zastrzeweniem ”kt 15 

i pkt 16; 

3) d“”uszcza się ”r“wadzenie sieci i l“kalizację inwynieryjnych urządzeL sieci“wych ”“za liniami r“zgra-

niczającymi ulic na warunkach “kre`l“nych w ustaleniach szczegóJ“wych; 
4) d“”uszcza się r“zbud“wę i ”rzebud“wę istniejącej “raz bud“wę n“wej sieci uzbr“jenia terenu wraz 

z realizacją niezbędnych inwynieryjnych urządzeL sieci“wych “bsJugujących ustal“ne ”lanem ”rzezna-

czenie terenu; 

5) zaopatrzenie w w“dę ustala się z istniejących i n“wych sieci w“d“ciąg“wych zasilanych z istniejących ma-

gistrali “ `rednicy 400 mm i gJównych r“zdzielczych sieci w“d“ciąg“wych w terenach: PŁWŁ5057.KD.G, 

PŁWŁ5058ŁKŚŁź “raz ”“za granicą ”lanu; 
6) system w“d“ciąg“wy nalewy realiz“wać: 

a) z za”ewnieniem funkcj“n“wania ”ublicznych urządzeL za“”atrzenia w w“dę w warunkach spe-

cjalnych, zgodnie z “b“wiązującymi ”rze”isami “ obronie cywilnej, 

b) z uwzględnieniem wymaganeg“ za”“trzeb“wania na w“dę dla celów ”rzeciw”“war“wych, zg“d-

nie z “b“wiązującymi ”rze”isami ”rzeciw”“war“wymi; 
7) “d”r“wadzanie `cieków sanitarnych ustala się istniejącą i n“wą kanalizacją sanitarną d“ istniejącej 

i nowej kanalizacji sanitarnej w terenach: PŁWŁ5058ŁKŚŁź, PŁWŁ5059ŁKŚŁL “raz d“ ulicy WkrzaLskiej 
i n“w“”r“jekt“wanej ulicy zbi“rczej, ”“za granicą ”lanu; 
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8) “d”r“wadzanie wód “”ad“wych ustala się istniejącą i n“wą kanalizacją deszcz“wą d“ istniejących 
i n“wych k“lekt“rów deszcz“wych w terenach: P.W.5058.KD.Z, P.W.5059.KD.L oraz do istnieją-
cych i n“wych zbi“rników retencyjnych w terenie P.W.5007.ZP/WS i dalej d“ cieków: Grzęziniec, 
Sienniczka “raz ich d“”Jywów ”“ ”“dczyszczeniu w piaskownikach i separatorach substancji ropopo-

chodnych; 

9) dla n“w“ realiz“wanej zabud“wy mieszkani“wej jedn“r“dzinnej d“”uszcza się, d“ czasu realizacji: 
a) kanalizacji sanitarnej w ulicach, “d”r“wadzenie `cieków sanitarnych d“ indywidualnych i lokal-

nych zbi“rników bez“d”Jyw“wych, 
b) kanalizacji deszczowej w ulicach, “d”r“wadzenie wód deszcz“wych d“ indywidualnych zbi“rni-

ków um“wliwiających gr“madzenie wód “”ad“wych; 
10) zaopatrzenie w gaz ustala się z istniejących i n“wych sieci gaz“wych `rednieg“ i niskieg“ ci`nienia 

w terenach: P.W.5057.KD.G, P.W.5058.KD.Z, P.W.5069.KD.D; 

11) zaopatrzenie w cie”J“ ustala się z indywidualnych i l“kalnych uródeJ energii wyk“rzystujących: nisko-

emisyjne instalacje grzewcze na ”aliw“ staJe, gaz, “lej “”aJ“wy, energię elektryczną lub “dnawialne 
uródJa energii jak: k“lekt“ry sJ“neczne, pompy cieplne itp. o ”arametrach emisji zanieczyszczeL s”eJ-
niających warunki “chr“ny `r“d“wiska lub w d“st“s“waniu d“ warunków ge“l“gicznych zg“dnie 
z przepisami prawa geologicznego i górniczeg“; 

12) zakazuje się instal“wania l“kalnych systemów grzewczych na ”aliwa staJe w obiektach nowych 

i ”“ddawanych ”rzebud“wieŁ Ustalenie nie d“tyczy instal“wania k“minków stan“wiących uzu”eJnia-

jące uródJ“ cie”Ja; 
13) ustala się minimalne `rednice sieci r“zdzielczych uzbr“jenia terenu: sieć gaz“wa 25 mm, sieć w“do-

ciąg“wa 90 mm, kanalizacja `ciek“wa 0,20 m, kanalizacja deszczowa 0,30 m; 

14) zasilanie w energię elektryczną ustala się z istniejących i nowych elektroenergetycznych linii kablo-

wych 15 kV i 0,4 kV ”“”rzez istniejące i nowe stacje transformatorowe 15/0,4 kV; 

15) d“”uszcza się realizację infrastruktury telek“munikacyjnej zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi; 
16) “bsJuga telek“munikacyjna z istniejącej i n“wej infrastruktury telek“munikacyjnej; d“”uszcza się 

”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt, likwidację i bud“wę w nowej lokalizacji; 

17) ”rzewiduje się czas“we gr“madzenie “d”adów staJych w ”“jemnikach ustawi“nych na ”“szczegól-

nych posesjach w ”“mieszczeniach lub jak“ “bud“wane; s”“sób gr“madzenia “d”adów winien za-

”ewnić ich selektywną zbiórkę; 
18) w liniach r“zgraniczających ulic i ”laców d“”uszcza się ustawienie ”“jemników sJuwących gr“madze-

niu i selektywnej zbiórce “d”adów ”rzeznacz“nych d“ “dzysku; 
19) nowe i ”rzebud“wywane sieci inwynieryjne nalewy ”r“wadzić jak“ ”“dziemne, chyba we ustalenia 

szczegóJ“we stan“wią inaczej 
20) d“”uszcza się bud“wę k“generacyjnych l“kalnych uródeJ wytwarzających w sk“jarzeniu cie”J“ i ener-

gię elektryczną; 
21) dla istniejącej infrastruktury technicznej d“”uszcza się zmianę ”rzekr“jów, likwidację “raz zmianę 

”rzebiegów w granicach wydziel“nych terenów elementarnych, “ ile ustalenia szczegóJ“we nie sta-

n“wią inaczejŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 7. Teren elementarny P.W.5001.ZN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: zieleL naturalna “raz w“dy ”“wierzchni“we (strumieL Grzęziniec)Ł 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) ustala się “chr“nę ”rzyr“dniczą terenu - uwytek ek“l“giczny ｭŚ“lina strumienia Grzęziniecｫ; 
3) w granicach uwytku ek“l“giczneg“ ｭŚ“lina strumienia Grzęziniecｫ “b“wiązują ryg“ry chr“niące wy-

stę”ujące wart“`ci ”rzyr“dnicze i walory krajobrazowe zgodnie z uchwaJą Rady Miasta Szczecin; 
4) ustala się “chr“nę ”rzyr“dniczą terenu dla któreg“: 

a) nakazuje się “chr“nę naturalneg“ i kulturowego krajobrazu, 

b) nakazuje się zach“wanie i “chr“nę naturalneg“ uksztaJt“wania terenu, 
c) d“”uszcza się wycinkę drzew i krzewów w zakresie cięć sanitarnych “raz niezbędnej wycinki 

wykonanej na potrzeby ochrony przyrody. 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) ustala się “chr“nę zabytku ｭPark ”rzy WkrzaLskiejｬ, ujęteg“ w ewidencji zabytków i wskazanego do 

w”isu d“ rejestru zabytków - wyznacz“ny teren dawneg“ zaJ“wenia ”ark“w“-ogrodowego, oznaczony 

na rysunku ”lanu, dla któreg“ “b“wiązuje: 
a) utrzymanie czyteln“`ci granic zaJ“wenia, 
b) zachowanie i utrzymanie k“m”“zycji r“z”lan“wania ciągów wewnętrznych ”iesz“-jezdnych, na-

wierzchni brukowych, 

c) ”rzywrócenie czyteln“`ci ukJadu k“munikacyjneg“ z wyraunym “znaczeniem `ciewek ”ieszych i dróg 

parkowych, 

d) zachowanie i utrzymanie kompozycji i skJadu gatunk“weg“ dawneg“ ”arku; 
2) zakazuje się: 

a) zabudowy terenu, z wyjątkiem l“kalizacji sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej, 

b) umieszczania tablic reklamowych, z wyjątkiem n“`ników tablic inf“rmacyjnych “kre`lających 
f“rmę “chr“ny ”rzyr“dy, 

c) l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, z wy-

jątkiem sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej; 

d) l“kalizacji ”arkingów sam“ch“d“wych; 
3) dopuszcza się ciągi ”iesze “ nawierzchni gruntowej, ulepszonej, oznaczone na rysunku planu w orien-

tacyjnym przebiegu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“Ł 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ObsJuga z terenów: PŁWŁ5057ŁKŚŁG, PŁWŁ5079ŁKŚW poprzez teren P.W.5041.ZP oraz z terenu 

P.W.5063.KD.D poprzez tereny: P.W.5045.ZP.U, P.W.5053.MW,U,E 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) ustala się likwidację na”“wietrznej sieci elektr“energetycznej 15 kV i bud“wę jak“ sieci kabl“wej 
w terenie P.W.5057.KD.G; 

2) do czasu likwidacji napowietrznej sieci elektroenergetycznej 15 kV d“”uszcza się jej rem“nt; 
3) d“”uszcza się ”rzebud“wę, regulację i k“nserwację cieku w“dneg“; 
4) zakazuje się realizacji sieci inwynieryjnych, z wyjątkiem sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej. 

§ 8. Teren elementarny P.W.5002.ZN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: zieleL naturalna “raz w“dy ”“wierzchni“we (strumieL Grzęziniec, ciek bez nazwy)Ł 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) ustala się “chr“nę ”rzyr“dniczą terenu, “znacz“neg“ na rysunku ”lanu - uwytek ek“l“giczny ｭŚ“lina 

strumienia Grzęziniecｫ; 
3) w granicach uwytku ek“l“giczneg“ ｭŚ“lina strumienia Grzęziniecｫ, “b“wiązują ryg“ry chr“niące wy-

stę”ujące wart“`ci ”rzyr“dnicze i walory krajobrazowe zgodnie z uchwaJą Rady Miasta Szczecin; 
4) ustala się “chr“nę ”rzyr“dniczą terenu dla któreg“: 

a) nakazuje się “chr“nę naturalneg“ i kulturowego krajobrazu, 

b) nakazuje się zach“wanie i “chr“nę naturalneg“ uksztaJt“wania terenu, 
c) zakazuje się likwidowania, zasypywania i ”rzeksztaJcania naturalnych zbi“rników w“dnych, 
d) d“”uszcza się wycinkę drzew i krzewów w zakresie cięć sanitarnych “raz niezbędnej wycinki 

wykonanej na potrzeby ochrony przyrody, 

e) nakazuje się likwidację dziaJek ogrodniczych zlokalizowanych w granicach uwytku ek“l“giczneg“Ł 

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

1) d“”uszcza się: 
a) ciągi ”iesze “ nawierzchni gruntowej, ulepszonej, oznaczone na rysunku planu w orientacyjnym 

przebiegu, 

b) ”“za granicą uwytku ek“l“giczneg“, ”rze”“m”“wnię `cieków, “znacz“ną na rysunku ”lanu w orien-

tacyjnej lokalizacji; 
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2) zakazuje się: 
a) zabudowy terenu, z wyjątkiem l“kalizacji sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej, 

b) umieszczania tablic reklamowych, z wyjątkiem n“`ników tablic inf“rmacyjnych “kre`lających 
f“rmę “chr“ny ”rzyr“dy, 

c) l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, z wy-

jątkiem sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej, 

d) lokalizacji parkingów sam“ch“d“wychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“; 
2) ustala się d“stę” “gólny lub ”ubliczny d“ terenuŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ObsJuga z terenów: PŁWŁ5061ŁKŚŁL ”rzez tereny: PŁWŁ5080ŁKŚW, PŁWŁ5032,źP, PŁWŁ5050.ZN/WS,ZP, 

z terenu P.W.5059.KD.L przez tereny: P.W.5004.ZD, P.W.5005.ZD, z terenu P.W.5067.KD.D przez 

P.W.5050.ZP, oraz z terenu P.W.5076.KD.D przez teren P.W.5083.KPR, oraz P.W.5005.ZD.E. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) d“”uszcza się ”rzebud“wę, regulację i k“nserwację cieków w“dnych; 
2) ustala się realizację kanalizacji deszcz“wej, z pasem technicznym oznaczonym na rysunku planu; 

3) ustala się realizację kanalizacji sanitarnej i rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnych, z pasem tech-

nicznym oznaczonym na rysunku ”lanu, “bsJugujące ”rze”“m”“wnię `cieków; 
4) ustala się l“kalizację ”rze”“m”“wni `cieków ”rzy terenie PŁWŁ5080ŁKŚW; 
5) zakazuje się realizacji sieci i urządzeL inwynieryjnych, z wyjątkiem: sieci i infrastruktury telekomunika-

cyjnej oraz kanalizacji, rur“ciągu tJ“czneg“ i przepompowni, o których m“wa w ust. 6 pkt 2÷4Ł 

§ 9. Teren elementarny P.W.5003.ZL 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: zieleL le`naŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) ustala się “chr“nę kraj“braz“wą d“liny strumienia Sienniczka; 
3) d“”uszcza się wycinkę drzew i krzewów w zakresie: 

a) wycinki w ramach ”lanu urządzenia lasu, 
b) cięć sanitarnych, 
c) niezbędnej wycinki ”“jedynczych drzew związanej z realizacją sieci inwynieryjnych, 
d) wycinki wykonanej na potrzeby ochrony przyrody; 

4) zakazuje się: 
a) ”r“wadzenia ”rac m“gących ”“g“rszyć st“sunki w“dne, 
b) ”r“wadzenia ”rac m“gących ”“w“d“wać “suwiska skar”, 
c) zmiany rzeuby terenuŁ 

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

1) d“”uszcza się l“kalizację: 
a) “biektów związanych z g“s”“darką le`ną, 
b) niezbędnych “biektów inwynieryjnych i sieci inwynieryjnych, nie ”“w“dujących wyJączenia grun-

tów z ”r“dukcji le`nej, 
c) `ciewek ”ieszych i pieszo-rowerowych, o nawierzchniach gruntowych, ulepszonych; 

2) zakazuje się: 
a) umieszczania tablic reklamowych, z wyjątkiem n“`ników tablic inf“rmacyjnych “kre`lających 

f“rmę “chr“ny ”rzyr“dy, 
b) l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“; 
c) l“kalizacji ”arkingów sam“ch“d“wychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się wtórnych ”“dziaJów terenu elementarneg“ niezwiązanych z ”“trzebami g“s”“darki le`nejŁ 
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5. Ustalenia komunikacyjne: 

ObsJuga z terenu P.W.5059KD.L, przez tereny: P.W.5004.ZD, P.W.5005,ZD oraz P.W.5006.ZP/WS. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) ustala się likwidację na”“wietrznej sieci elektr“energetycznej 15 kV; 

2) do czasu likwidacji napowietrznej sieci elektroenergetycznej 15 kV d“”uszcza się jej rem“nt; 
3) dopuszcza się realizację sieci inwynieryjnych nie ”“w“dujących wyJączenia gruntów z ”r“dukcji le`nejŁ 

§ 10. Teren elementarny P.W.5004.ZD 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: “gr“dy dziaJk“we; 
2) d“”uszcza się l“kalizacje miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów “s“b“wych dla “bsJugi terenu “gro-

dów dziaJk“wychŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) ustala się “chr“nę kraj“braz“wą d“liny strumienia Sienniczka; 
3) istniejący wart“`ci“wy drzew“stan d“ zach“wania; 
4) zakazuje się: 

a) dziaJaL ”r“wadzących d“ ”“g“rszenia st“sunków w“dnych, 
b) zmiany naturalnej rzeuby terenu; 

5) zakazuje się dziaJaln“`ci ”“w“dującej uruch“mienie ”r“cesów er“zyjnych na zb“czach skar”, w szcze-

góln“`ci: 
a) usuwania r“`linn“`ci stabilizującej skar”y, 
b) sytu“wania “gr“dzeL i innych elementów zag“s”“dar“wania terenu, w tym nasadzeL drzew i krze-

wów w “dlegJ“`ci mniejszej niw 15 m od korony skarpy; 

6) d“”uszcza się maJą retencję w“dną; 
7) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 

a) 80% terenu elementarnego, 

b) 90% dziaJki “gr“dniczejŁ 

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

1) maksymalna wys“k“`ć zabud“wy dla altan: 1 k“ndygnacja nadziemna, lecz nie więcej niw 5 m od 

”“zi“mu terenu ”rzy wej`ciu d“ budynku d“ górnej ”“wierzchni ”rzekrycia; 
2) budynki kryte dachem o nachyleniu ”“Jaci dach“wych minimum 4%; 
3) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki “gr“dniczej: 25 m2; 

4) d“”uszcza się l“kalizację wyJącznie jednej altany w granicach dziaJki “gr“dniczej; 

5) nawierzchnia stanowisk postojowych i d“jazdów d“ nich realiz“wana jak“ trawiasta, stabiliz“wana 
kratami trawnik“wymi, siatką ze sztuczneg“ tw“rzywa lub awur“wymi rastrami bet“n“wymi; 

6) zakazuje się l“kalizacji: 
a) altan ”rzy granicach dziaJek “grodniczych, 

b) tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, z wyjątkiem sieci 
i infrastruktury telekomunikacyjnej, 

c) reklam. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“Ł 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenu P.W.5059.KD.L przez P.W.5005.ZD oraz P.W.5006.ZP/WS; 

2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę i energię elektryczną realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia 

w terenach: P.W.5059.KD.L, P.W.5006.ZP/WS; 

2) ustala się likwidację na”“wietrznej sieci elektr“energetycznej 15 kV; 

3) do czasu likwidacji napowietrznej sieci elektroenergetycznej 15 kV d“”uszcza się jej rem“nt; 
4) d“”uszcza się realizację sieci inwynieryjnychŁ 
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§ 11. Teren elementarny P.W.5005.ZD,E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: “gr“dy dziaJk“we, stacja transf“rmat“r“wa; 
2) d“”uszcza się l“kalizacje miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów “s“b“wych dla “bsJugi terenu “gro-

dów dziaJk“wychŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) ustala się “chr“nę kraj“braz“wą d“liny strumienia Sienniczka; 
3) istniejący wart“`ci“wy drzew“stan d“ zach“wania; 
4) zakazuje się: 

a) dziaJaL ”r“wadzących d“ ”“g“rszenia st“sunków w“dnych, 
b) zmiany naturalnej rzeuby terenu; 

5) zakazuje się dziaJaln“`ci ”“w“dującej uruch“mienie ”r“cesów er“zyjnych na zb“czach skar”, w szczegól-

n“`ci: 
a) usuwania r“`linn“`ci stabilizującej skar”y, 
b) sytuowania ogr“dzeL i innych elementów zag“s”“dar“wania terenu, w tym nasadzeL drzew i krze-

wów w “dlegJ“`ci mniejszej niw 15 m od korony skarpy; 

6) d“”uszcza się maJą retencję w“dną; 
7) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 

a) 80% terenu elementarnego, 

b) 90% dziaJki “gr“dniczejŁ 

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

1) maksymalna wys“k“`ć zabud“wy dla altan: 1 k“ndygnacja nadziemna, lecz nie więcej niw 5 m od 

”“zi“mu terenu ”rzy wej`ciu d“ budynku d“ górnej powierzchni przekrycia; 

2) budynki kryte dachem o nachyleniu ”“Jaci dach“wych minimum 4%; 
3) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki “gr“dniczej: 25 m2; 

4) d“”uszcza się l“kalizację wyJącznie jednej altany w granicach dziaJki “gr“dniczej; 
5) nawierzchnia stanowisk postojowych i d“jazdów d“ nich realiz“wana jak“ trawiasta, stabiliz“wana 

kratami trawnik“wymi, siatką ze sztuczneg“ tw“rzywa lub awur“wymi rastrami bet“n“wymi; 
6) zakazuje się l“kalizacji: 

a) altan ”rzy granicach dziaJek “gr“dniczych, 
b) tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, z wyjątkiem sieci 

i infrastruktury telekomunikacyjnej, 

c) reklam. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“Ł 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenu P.W.5059.KD.L; 

2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę i energię elektryczną realizuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia 

w terenach: P.W.5059.KD.L, P.W.5083.KPR, P.W.5075.KP; 

2) ustala się likwidację na”“wietrznej sieci elektr“energetycznej 15 kV; 

3) do czasu likwidacji napowietrznej sieci elektroenergetycznej 15 kV d“”uszcza się jej rem“nt; 
4) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę i rem“nt “raz bud“wę w n“wej l“kalizacji sieci: w“d“ciągo-

wej, elektroenergetycznej; 

5) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt, likwidację i bud“wę w nowej lokalizacji stacji trans-

formatorowej 15/0,4 kV; 

6) zasilanie stacji transformatorowej 15/0,4 kV z sieci elektroenergetycznej w terenie P.W.5059.KD.L; 

7) ustala się realizację kanalizacji deszcz“wej, z pasem technicznym oznaczonym na rysunku planu; 

8) d“”uszcza się realizację sieci inwynieryjnychŁ 
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§ 12. Teren elementarny P.W.5006.ZP/WS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zieleL urządz“na “raz w“dy ”“wierzchni“we (strumieL Sienniczka); 
2) d“”uszcza się tymczas“we uwytk“wanie terenu na cele “gr“dów dziaJk“wychŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 

2) ustala się “chr“nę kraj“braz“wą d“liny strumienia Sienniczka, w tym zachowanie cieku; 

3) zakazuje się, z zastrzeweniem ustŁ 2 pkt 4: 

a) zasy”ywania, ”rzeksztaJcania, zabud“wy i kanalizacji strumienia Sienniczka, 

b) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztaJcających rzeubę terenu, 
c) likwidowania zieleni przywodnej, z wyjątkiem zag“s”“dar“wania terenu, “ którym m“wa w ust. 2 

pkt 4, 

d) realizacji nawierzchni nieprzepuszczalnych, 

f) d“k“nywania zmian st“sunków w“dnych, jeweli zmiany te nie sJuwą “chr“nie przyrody lub racjo-

nalnej gospodarce wodnej, 

g) nasadzeL drzew i wys“kich krzewów “raz zag“s”“dar“wania terenu w “dlegJ“`ci mniejszej niw 
5 m “d linii brzegu cieku w“dneg“, uniem“wliwiających d“stę” d“ cieku w celu konserwacji 

i eksploatacji, 

h) prowadzenia ”rac m“gących ”“w“d“wać “suwiska skar”; 
4) d“”uszcza się maJą retencję w“dną; 
5) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 80% ”“wierzchni terenu elementarneg“Ł 

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

1) zakazuje się l“kalizacji “biektów bud“wlanych z wyjątkiem: 
a) “biektów maJej architektury, 
b) kJadek ”ieszych i pieszo-rowerowych nad ciekiem wodnym, 

c) konstrukcji oporowych i “biektów inwynierskich związanych z “bsJugą techniczną cieku, 
d) sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej; 

2) “biekty maJej architektury wyk“nane z materiaJów naturalnych; 
3) zakazuje się l“kalizacji: 

a) miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów, 
b) reklam, 

c) tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, z wyjątkiem sieci 
i infrastruktury telekomunikacyjnej; 

4) ustala się ”asy techn“l“giczne wzdJuw cieku w“dneg“ “ szer“k“`ci “d 3 m do 5 m, um“wliwiające 
d“jazd d“ cieku “raz jeg“ k“nserwację i eks”l“atację; 

5) zakazuje się wewnętrzneg“ ”rzegradzania terenu; 
6) tymczas“we zag“s”“dar“wanie terenu d“”uszcza się d“ czasu zag“s”“dar“wania terenu zg“dnie 

z przeznaczeniem ustalonym w ust. 1. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Ś“”uszcza się wyJącznie ”“dziaJ gruntu związany z wydzieleniem dziaJek “ szer“k“`ci “d 3 m do 5 m, 

bez”“`redni“ wzdJuw cieku w“dneg“, dla ”r“wadzenia k“nserwacji i eksploatacji cieku. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ObsJuga z terenu P.W.5059.KD.L. przez tereny P.W.5004.ZD, P.W.5005.ZD. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, energię elektryczną “raz “d”r“wadzenie wód “”ad“wych realizuje się w “”ar-

ciu “ istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5059.KD.L, P.W.5004.ZD, P.W.5005.ZD,E, 

P.W.5006.ZP/WS; 

2) ustala się likwidację na”“wietrznej sieci elektr“energetycznej 15 kV; 

3) do czasu likwidacji napowietrznej sieci elektroenergetycznej 15 kV d“”uszcza się jej rem“nt; 
4) d“”uszcza się ”rzebud“wę, regulację i k“nserwację strumienia Sienniczka; 
5) d“”uszcza się realizację sieci inwynieryjnychŁ 
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§ 13. Teren elementarny P.W.5007.ZP/WS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zieleL urządz“na “raz w“dy ”“wierzchni“we (strumieL Sienniczka); 
2) inwestycja celu publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) ustala się “chr“nę kraj“braz“wą d“liny strumienia Sienniczka, w tym zachowanie cieku - z zastrzewe-

niem ust. 2 pkt 4; 

3) zakazuje się, z zastrzeweniem ustŁ 2 pkt 4: 

a) zasy”ywania, ”rzeksztaJcania, zabud“wy i kanalizacji strumienia Sienniczka, 

b) wyk“nywania ”rac ziemnych trwale znieksztaJcających rzeubę terenu, 
c) likwidowania zieleni przywodnej, z wyjątkiem zag“s”“dar“wania terenu “ którym m“wa w ust. 2 

pkt 4, 

d) realizacji nawierzchni nieprzepuszczalnych, 

f) d“k“nywania zmian st“sunków w“dnych, jeweli zmiany te nie sJuwą “chr“nie ”rzyr“dy lub racjo-

nalnej gospodarce wodnej, 

g) nasadzeL drzew i wys“kich krzewów “raz zag“s”“dar“wania terenu w “dlegJ“`ci mniejszej niw 
5 m “d linii brzegu cieku w“dneg“, uniem“wliwiających d“stę” d“ cieku w celu konserwacji i eks-

ploatacji, 

h) ”r“wadzenia ”rac m“gących ”“w“d“wać “suwiska skar”; 
4) d“”uszcza się maJą retencję w“dną; 
5) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 80% ”“wierzchni terenu elementarneg“Ł 

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

1) zakazuje się l“kalizacji “biektów bud“wlanych, z wyjątkiem: 
a) “biektów maJej architektury, 
b) kJadek ”ieszych i pieszo-rowerowych nad ciekiem wodnym, 

c) konstrukcji oporowych i “biektów inwynierskich związanych z “bsJugą techniczną cieku, 
d) “biektów maJej retencji w“dnej, 

e) sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej; 

2) zakazuje się l“kalizacji: 
a) miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów, 
b) reklam, 

c) tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“ z wyjątkiem sieci 
i infrastruktury telekomunikacyjnej; 

3) ustala się ”asy techn“l“giczne wzdJuw cieku w“dneg“ “ minimalnej szer“k“`ci 3 m, um“wliwiające 
d“jazd d“ cieku “raz jeg“ k“nserwację i eks”l“atację; 

4) zakazuje się wewnętrzneg“ ”rzegradzania terenu, z wyjątkiem gr“dzenia terenu maJej retencji w“dnej, 
o maksymalnej wys“k“`ci ”rzegród 1,5 m. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“, z wyjątkiem: 

a) wydzielenia dziaJek bez”“`redni“ wzdJuw cieku w“dneg“, dla ”r“wadzenia k“nserwacji i eksplo-

atacji cieku, o szer“k“`ci “d 3 m do 7,5 m, 

b) wydzielenia terenu dla “biektów maJej retencji w“dnejŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ObsJuga z terenów: PŁWŁ5058ŁKŚŁź, PŁWŁ5059ŁKŚŁL, PŁWŁ5069ŁKŚŁŚ, PŁWŁ5085ŁKPRŁ 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, energię elektryczną “raz “d”r“wadzenie wód deszcz“wych realizuje się w “”ar-

ciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5058.KD.Z, P.W.5059.KD.L, P.W.5069.KD.D, 

P.W.5085.KPR, P.W.5007.ZP/WS; 

2) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę i rem“nt “raz bud“wę w nowej lokalizacji kanalizacji desz-

czowej; 

3) d“”uszcza się ”rzebud“wę, regulację i k“nserwację strumienia Sienniczka; 
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4) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt lub likwidację ”rze”ustów; 
5) ustala się realizację kanalizacji deszcz“wej; 
6) ustala się l“kalizację zbi“rników retencyjnych. 

§ 14. Teren elementarny P.W.5008.U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: zabud“wa usJug“wa; 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 40% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) maksymalna wys“k“`ć zabud“wy: 3 k“ndygnacje nadziemne, nie więcej niw 15 m; 

4) budynki kryte dachami “ s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych d“ 30º, z d“”uszczeniem innej ge“metrii 
dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego obiektu; 

5) na terenach naziemnych ”arkingów nasadzenia drzew wedJug wskaunika: minimum 1 drzew“ na 
5 miejsc postojowych; w ”rzy”adku realizacji mniejszej il“`ci miejsc ”“st“j“wych niw 5 stan“wisk, 
minimum 2 drzewa; 

6) zakazuje się l“kalizacji: 
a) w“ln“ st“jących lub dobudowanych stacji transformatorowych w “dlegJ“`ci mniejszej niw 20 m 

od zachodniej granicy terenu elementarnego, 

b) ”rze”“m”“wni `cieków sanitarnych w “dlegJ“`ci mniejszej niw 20 m od zachodniej granicy terenu 

elementarnego, 

c) tymczas“wych “biektów budowlanych oraz zagospodarowania tymczasowego z wyjątkiem sieci 
i infrastruktury telekomunikacyjnej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”“wierzchnia dziaJki bud“wlanej: 2000 m2; 

2) ustala się kąt nachylenia granic dziaJek bud“wlanych, w stosunku do zach“dniej linii r“zgraniczającej 
teren elementarny: 

a) “dn“szący się d“ ”asa terenu gJęb“k“`ci 30 m, bez”“`redni“ ”rzylegająceg“ d“ zach“dniej linii 
r“zgraniczającej teren elementarny, 

b) zawarty w przedziale od 850 do 950; 

3) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki bud“wlanej “d dr“gi ”ublicznej ”“J“w“nej “d str“ny zach“dniej: 
50 m. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: PŁWŁ5059KŚŁLŁ “raz ”r“jekt“wanej dr“gi ”ublicznej, ”“J“w“nej ”“za granicami 
”lanu wzdJuw jeg“ ”“Judni“w“ wsch“dniej granicy; 

2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych reali-
zuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia terenach: P.W.5059.KD.L, P.W.5070.KD.L, 

P.W.5085.KPR, P.W.5008.U i nowoprojektowanej ulicy zbiorczej poza granicami planu; 

2) d“”uszcza się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wej 15ł0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV. 

§ 15. Teren elementarny P.W.5009.MW,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) d“”uszcza się l“kalizację usJug w zakresie zgodnym z § 6, ust. 1, pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
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2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 
a) 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
b) 90% powierzchni terenu 1.MW/ZP, oznaczonego na rysunku planu. 

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

1) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) ustala się harm“nijną ”ierzeję zabud“wy wid“cznej “d str“ny dróg ”ublicznych, l“kaliz“wanej wzdJuw 

“b“wiązującej linii zabudowy oraz w “bszarze jedneg“ ty”u zabud“wy, “kre`l“nym na rysunku ”lanu; 
4) wys“k“`ć zabud“wy: “d 2 d“ 3 k“ndygnacji nadziemnych, nie więcej niw 13 m; 

5) budynki kryte dachami minimum dwuspadowymi, o s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych “d 30º d“ 40º, 
z dopuszczeniem innej ge“metrii dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w “dniesie-

niu do pojedynczego budynku; 

6) d“`wietlenie ”“ddaszy budynków d“”uszcza się wyJącznie “knami ”“Jaci“wymi, z wyjątkiem wysta-

wek nad pionami klatek schodowych; 

7) w obszarze jednego typu zabudowy oraz w terenie ”“J“w“nym bez”“`redni“ wzdJuw “b“wiązującej 
linii zabud“wy, “b“wiązuje: 
a) “dlegJ“`ć ”“między budynkami: “d 10 m do 18 m; 

b) elewacja eksponowana od strony terenu P.W.5058.KD.Z i terenu P.W.5069.KD.D, 

c) minimalna dJug“`ć ciągu zabud“wy, “ jednakowej formie architektonicznej: 60 m, 

d) na elewacjach eks”“n“wanych zast“s“wanie trwaJych materiaJów elewacyjnych “ wys“kiej jak“`ci, 
e) wys“k“`ć zabud“wy: 3 k“ndygnacje nadziemne, nie więcej niw 13 m, 

f) budynki w“ln“ st“jące o maksymalnej powierzchni zabudowy pojedynczego budynku: 250 m2, 

g) dJug“`ć elewacji ”“jedynczeg“ budynku “d str“ny terenu PŁWŁ5007ŁźPłWS i terenu dróg ”u-

blicznych: od 14 m do 16 m; 

8) maksymalny wskaunik intensywn“`ci zabud“wy: 1,0; 
9) zakazuje się lokalizacji: 

a) usJug ”“wywej ”ierwszej k“ndygnacji nadziemnej budynków mieszkalnych, 
b) garawy naziemnych, 
c) reklam w obszarze jednego typu zabudowy oraz na terenie 1.MW/ZP, 

d) w“ln“ st“jących lub d“bud“wanych stacji transf“rmat“r“wych w obszarze jednego typu zabudowy, 

e) miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów na terenie 1ŁMWłźP, 
f) tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, z wyjątkiem na-

ziemnych urządzeL s”“rt“wych sytu“wanych ”“za “bszarem jedneg“ ty”u zabud“wyŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”arcelacji terenu, z wyjątkiem ”“dziaJu “kre`l“neg“ na rysunku ”lanu jak“ ”arcelacja d“”usz-

czona oraz wydzielenia terenu 1.MW/ZP. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: PŁWŁ5059ŁKŚŁL, PŁWŁ5069ŁKŚŁŚ, PŁWŁ5071ŁKŚŁŚ, PŁWŁ5073.KD.D; 

2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych reali-
zuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5059.KD.L, P.W.5069.KD.D, 

P.W.5071.KD.D, P.W.5073.KDW, P.W.5007.ZP/WS, P.W.5009.MW,U; 

2) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę i remont rowu melioracyjnego; 

3) d“”uszcza się l“kalizację ”rze”“m”“wni `cieków sanitarnych; 

4) d“”uszcza się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wych 15ł0,4 kV zasilanych linią kabl“wą 15 kV. 

§ 16. Teren elementarny P.W.5010.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabud“wa mieszkani“wa jedn“r“dzinna w“ln“ st“jąca; 
2) d“”uszcza się l“kalizację usJug w zakresie zgodnym z § 6, ust. 1, pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) wys“k“`ć zabud“wy: “d 7 m do 11 m; 

4) budynki kryte dachami minimum dwuspadowymi, o spadku gJównych ”“Jaci dach“wych “d 30º d“ 40º, 
z d“”uszczeniem innej ge“metrii dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w “dniesie-

niu do pojedynczego budynku. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się wydzielania n“wych dziaJek bud“wlanychŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: PŁWŁ5071ŁKŚŁŚ, PŁWŁ5073ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

Zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych realizuje 
się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5071.KD.D, P.W.5073.KDW. 

§ 17. Teren elementarny P.W.5011.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z d“”uszczeniem usJug; 
2) zakres usJug zg“dny z § 6, ust. 1, pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 

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

1) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) wys“k“`ć zabud“wy - z zastrzeweniem ustŁ 3 pkt 4: od 7 m do 10 m; 

4) w “dlegJ“`ci minimum 8 m “d “b“wiązującej linii zabud“wy d“”uszcza się czę`ć budynku “ wys“k“`ci 
mniejszej niw ustal“na w ust. 3 pkt 3; 

5) ustala się maksymalną wys“k“`ć “ka”u dachu, licz“ną “d ”“zi“mu terenu ”rzylegająceg“ d“ budynku 
od strony drogi publicznej i drogi wewnętrznej: 6 m; 

6) budynki kryte dachami minimum dwuspadowymi, o s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych “d 30º d“ 40º, 
z d“”uszczeniem innej ge“metrii dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w “dniesie-

niu do pojedynczego budynku. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”“wierzchnia n“wej dziaJki bud“wlanej: 700 m2; 

2) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki bud“wlanej: 25 m; 

3) ustala się kąt nachylenia granic dziaJek bud“wlanych, w st“sunku d“ linii r“zgraniczającej dr“gę ”u-

bliczną i dr“gę wewnętrzną: 
a) “dn“szący się d“ ”asa terenu gJęb“k“`ci 20 m, bez”“`redni“ ”rzylegająceg“ d“ linii r“zgranicza-

jącej dr“gę ”ubliczną, 
b) zawarty w przedziale od 850 do 950. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: PŁWŁ5071ŁKŚŁŚ, PŁWŁ5072ŁKŚW; 
2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

Zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych realizuje 
się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5071.KD.D, P.W.5072.KDW. 
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§ 18. Teren elementarny P.W.5012.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z d“”uszczeniem usJug; 
2) zakres usJug zg“dny z § 6, ust. 1, pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 

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

1) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu; 

2) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) wys“k“`ć zabud“wy - z zastrzeweniem ustŁ 3 pkt 4: od 7 m do 10 m; 

4) w “dlegJ“`ci minimum 8 m “d “b“wiązującej linii zabud“wy d“”uszcza się czę`ć budynku “ wys“k“`ci 
mniejszej niw ustal“na w ust. 3 pkt 3; 

5) ustala się maksymalną wys“k“`ć “ka”u dachu, licz“ną “d ”“zi“mu terenu ”rzylegająceg“ d“ budynku 
“d str“ny dróg ”ublicznych i dr“gi wewnętrznej: 6 m; 

6) budynki kryte dachami minimum dwuspadowymi, o s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych “d 30º d“ 40º, 
z d“”uszczeniem innej ge“metrii dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w “dniesie-

niu do pojedynczego budynku. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”“wierzchnia n“wej dziaJki bud“wlanej: 650 m2; 

2) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki bud“wlanej: 20 m; 

3) ustala się kąt nachylenia granic dziaJek bud“wlanych, w st“sunku d“ linii r“zgraniczającej dr“gi ”u-

bliczne i dr“gę wewnętrzną: 
a) “dn“szący się d“ ”asa terenu gJęb“k“`ci 20 m, bez”“`redni“ ”rzylegająceg“ d“ linii r“zgranicza-

jącej dr“gę ”ubliczną, 
b) zawarty w przedziale od 850 do 950. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: PŁWŁ5059ŁKŚŁL, PŁWŁ5071ŁKŚŁŚ, PŁWŁ5072ŁKŚW; 
2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

Zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych realizuje się 
w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5059.KD.L, P.W.5071.KD.D, P.W.5072.KDW. 

§ 19. Teren elementarny P.W.5013.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z d“”uszczeniem usJug; 
2) zakres usJug zg“dny z § 6, ust. 1, pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 

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

1) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 

3) wys“k“`ć zabud“wy - z zastrzeweniem ustŁ 3 pkt 4: od 7 m do 10 m; 

4) w “dlegJ“`ci minimum 8 m “d “b“wiązującej linii zabud“wy d“”uszcza się czę`ć budynku “ wys“k“`ci 
mniejszej niw ustal“na w ust. 3 pkt 3; 

5) ustala się maksymalną wys“k“`ć “ka”u dachu, licz“ną “d ”“zi“mu terenu ”rzylegająceg“ d“ budynku 
“d str“ny dróg ”ublicznych i dr“gi wewnętrznej: 6 m; 

6) budynki kryte dachami minimum dwus”ad“wymi, “ s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych “d 30º d“ 40º, 
z d“”uszczeniem innej ge“metrii dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w odniesieniu 

do pojedynczego budynku. 

  



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 117 ｦ 15542 ｦ Poz. 2161 

 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”“wierzchnia n“wej dziaJki bud“wlanej: 650 m2; 

2) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki bud“wlanej “d str“ny dróg ”ublicznych: 25 m; 

3) ustala się kąt nachylenia granic dziaJek bud“wlanych, w st“sunku d“ linii r“zgraniczającej dr“gi ”u-

bliczne i dr“gę wewnętrzną: 
a) “dn“szący się d“ ”asa terenu gJęb“k“`ci 20 m, bez”“`redni“ ”rzylegająceg“ d“ linii r“zgranicza-

jącej dr“gę ”ubliczną, 
b) zawarty w przedziale od 850 do 950. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: PŁWŁ5059ŁKŚŁL, PŁWŁ5069ŁKŚŁŚ, PŁWŁ5072ŁKŚW, PŁWŁ5074ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych reali-
zuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5059.KD.L, P.W.5069.KD.D, 

P.W.5071.KD.D, P.W.5074.KD.D, P.W.5072.KDW; 

2) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę, rem“nt i likwidację “raz bud“wę w nowej lokalizacji sieci 

elektr“energetycznej lub jej ”rzeJ“wenia w tereny: P.W.5069.KD.D, P.W.5074.KD.D. 

§ 20. Teren elementarny P.W.5014.UD,UZ 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabud“wa usJug “`wiaty - przedszkole; 

2) d“”uszcza się usJugi zdr“wiaŁ 
3) ”rzedszk“le inwestycją celu ”ubliczneg“Ł 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 40% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej. 

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

1) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 40% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) wys“k“`ć zabud“wy: “d 2 d“ 3 k“ndygnacji nadziemnych, nie więcej niw 13 m; 

4) budynki kryte dachami “ s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych d“ 30º, z d“”uszczeniem innej ge“metrii 
dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego budynku; 

5) na terenach naziemnych ”arkingów nasadzenia drzew wedJug wskaunika: minimum 1 drzew“ na 
5 miejsc postojowych; w ”rzy”adku realizacji mniejszej il“`ci miejsc ”“st“j“wych niw 5 stan“wisk, 
minimum 2 drzewa; 

6) zakazuje się l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zagospodarowania tymczasowego, 

z wyjątkiem: sieci i infrastruktury telek“munikacyjnej, naziemnych urządzeL s”“rt“wych i ”arkingu 
dla sam“ch“dów “s“b“wychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”“wierzchnia dziaJki bud“wlanej: 2500 m2; 

2) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki bud“wlanej “d str“ny terenów PŁWŁ5059ŁKŚŁL i P.W.5069.KD.D: 

35 m; 

3) ustala się kąt nachylenia granic dziaJek bud“wlanych, w st“sunku d“ linii r“zgraniczającej tereny 
P.W.5059.KD.L i P.W.5069.KD.D: 

a) “dn“szący się d“ ”asa terenu gJęb“k“`ci 20 m, bez”“`redni“ ”rzylegająceg“ d“ linii r“zgranicza-

jącej dr“gę ”ubliczną, 
b) zawarty w przedziale od 850 do 950. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: PŁWŁ5059ŁKŚŁL, PŁWŁ5069ŁKŚŁŚ, PŁWŁ5074ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 
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6. Ustalenia inwynieryjne: 

Zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych realizuje się 
w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5059.KD.L, P.W.5069.KD.D, P.W.5074.KD.D. 

§ 21. Teren elementarny P.W.5015.U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabud“wa usJug“wa; 
2) d“”uszczalny zakres usJug: 

a) wywsze uczelnie, 
b) “`wiata, 
c) obiekty naukowe i badawcze, 

d) obiekty kongresowe i konferencyjne, 

e) wystawy i ekspozycje, 

f) biura, 

g) gastronomia, 

h) hotele, 

i) rozrywka, 

j) widowiskowe obiekty kultury, 

k) obiekty upowszechniania kultury, 

l) sport i rekreacja, 

m) szpitale, 

n) poradnie medyczne, 

o) obiekty lecznictwa zwierząt, 
p) handel detaliczny w obiektach o ”“wierzchni s”rzedawy d“ 2000 m2, 

r) obiekty kultu religijnego, 

s) wJ“bki; 
3) d“”uszcza się zabud“wę zamieszkiwania zbi“r“weg“; 
4) zakazuje się l“kalizacji: 

a) warsztatów mechaniki ”“jazd“wej i stacji “bsJugi ”“jazdów, 
b) stacji ”aliw ”Jynnych i gazu ”Jynneg“ d“ ”“jazdów sam“ch“d“wychŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 

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

1) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 40% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) ustala się zamknięcie k“m”“zycyjne “biektem bud“wlanym, “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
4) wys“k“`ć zabud“wy: 

a) na zamknięciu k“m”“zycyjnym: “d 2 d“ 4 k“ndygnacji nadziemnych, nie więcej niw 25 m, 

b) “d 2 d“ 4 k“ndygnacji nadziemnych, nie więcej niw 18 m, z wyjątkiem zabud“wy “ której m“wa 
w ust. 3 pkt 4a; 

5) budynki kryte dachami “ s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych d“ 30º, z d“”uszczeniem innej ge“metrii 
dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego budynku; 

6) na terenach naziemnych ”arkingów nasadzenia drzew wedJug wskaunika: minimum 1 drzew“ na 
5 miejsc postojowych; w ”rzy”adku realizacji mniejszej il“`ci miejsc ”“st“j“wych niw 5 stan“wisk, 
minimum 2 drzewa; 

7) zakazuje się l“kalizacji w“ln“ st“jących lub d“bud“wanych stacji transf“rmat“r“wych w “dlegJ“`ci 
mniejszej niw 20 m “d dróg ”ublicznych; 

8) zakazuje się l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, 
z wyjątkiem: naziemnych urządzeL s”“rt“wych, sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”“wierzchnia dziaJki bud“wlanej: 2500 m2; 

2) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki bud“wlanej: 
a) 50 m od strony terenu P.W.5058.KD.Z, 

b) 30 m “d str“ny terenów PŁWŁ5060ŁKŚŁL i P.W.5069.KD.D; 
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3) ustala się kąt nachylenia granic dziaJek bud“wlanych, w st“sunku d“ linii r“zgraniczającej drogi pu-

bliczne: 

a) “dn“szący się d“ ”asa terenu gJęb“k“`ci 20 m, bez”“`redni“ ”rzylegająceg“ d“ linii r“zgranicza-

jącej dr“gę ”ubliczną, 
b) zawarty w przedziale od 850 do 950. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: PŁWŁ5060ŁKŚŁL, PŁWŁ5069ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych reali-
zuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5058.KD.Z, P.W.5060.KD.L, 

P.W.5069.KD.D; 

2) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę i rem“nt “raz bud“wę w nowej lokalizacji sieci gazowej, lub 

jej ”rzeJ“wenie w tereny: P.W.5058.KD.Z, P.W.5069.KD.D; 

3) d“”uszcza się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wych 15ł0,4 kV zasilanych linią kabl“wą 15 kV. 

§ 22. Teren elementarny P.W.5016.ZN/WS,ZP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: zieleL naturalna “raz w“dy ”“wierzchni“we z d“”uszczeniem zieleni urządz“nejŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 80% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
2) zakazuje się: 

a) zasy”ywania, ”rzeksztaJcania istniejąceg“ zbi“rnika w“dneg“, 
b) wycinki nadw“dnych szuwarów i zadrzewieL w“kóJ zbi“rnika w“dneg“, 
c) zmiany istniejących st“sunków w“dnych, 
d) w”r“wadzania nie”“wądanych gatunków r“`lin “raz gatunków r“`lin niezg“dnych z siedliskiem; 

3) w n“wych nasadzeniach zieleni nalewy st“s“wać r“dzime gatunki drzew i krzewówŁ 

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

źakazuje się: 

a) l“kalizacji “biektów bud“wlanych, z wyjątkiem: “biektów maJej architektury, sieci i infrastruktury 

telekomunikacyjnej, 

b) nasadzeL drzew i wys“kich krzewów w granicach ”asa techniczneg“ sieci inwynieryjnych, 

c) lokalizacji miejsc postojowych, 

d) przegradzania terenu, 

e) lokalizacji reklam, z wyjątkiem tradycyjnych sJu”ów “gJ“szeni“wych, 
f) l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“ z wy-

jątkiem sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“; 
2) ustala się d“stę” “gólny lub ”ubliczny d“ terenuŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ObsJuga z terenów: PŁWŁ5060ŁKŚŁL, PŁWŁ5069ŁKŚŁŚŁ 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie wód “”ad“wych realizuje się w oparciu o ist-

niejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5060.KD.L, P.W.5069.KD.D, P.W.5016.ZN/WS,ZP; 

2) ustala się realizację kanalizacji sanitarnej i deszczowej, z pasem technicznym oznaczonym na rysunku 

planu. 
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§ 23. Teren elementarny P.W.5017.UZ 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabud“wa usJugi zdr“wia; 
2) d“”uszczalny zakres usJug: sz”ital; 
3) inwestycja celu publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 

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

1) ustala się zamknięcie k“m”“zycyjne “biektem bud“wlanym, “znacz“ne na rysunku planu; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 40% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
4) maksymalna wys“k“`ć zabud“wy: 4 k“ndygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 20 m; 

5) budynki kryte dachami “ s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych d“ 30º, z d“”uszczeniem innej ge“metrii 
dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego budynku; 

6) zakazuje się l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczasowego, 

z wyjątkiem: naziemnych ”arkingów dla sam“ch“dów, sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej, na-

ziemnych urządzeL s”“rtu “raz zag“s”“dar“wania związaneg“ z “rganizacją czas“wych im”rez ”lene-

rowych, takich jak np.: imprezy sportowe i rekreacyjne, spektakle artystyczne, k“ncerty, wystę”y 
cyrkowe, pokazy, wystawy, targi handlowe, spotkania informacyjno-edukacyjne itp. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“Ł 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: PŁWŁ5059ŁKŚŁL, P.W.5060.KD.L, P.W.5069.KD.D; 

2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych reali-
zuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5059.KD.L, P.W.5060.KD.L, 

P.W.5069.KD.D, P.W.5016.ZN/WS,ZP; 

2) d“”uszcza się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wej 15ł0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV. 

§ 24. Teren elementarny P.W.5018.MW,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z d“”uszczeniem usJug; 
2) d“”uszcza się l“kalizację usJug w zakresie zgodnym z § 6, ust. 1, pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 

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

1) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) wys“k“`ć zabud“wy - z zastrzeweniem ustŁ 3 pkt 4: “d 3 d“ 4 k“ndygnacji nadziemnych, nie więcej 

niw 16 m; 

4) d“”uszcza się, w “dlegJ“`ci minimum 15 m “d dróg ”ublicznych i terenu P.W.5019.ZP/KP, budynki 

o wys“k“`ci 2 k“ndygnacji nadziemnych; 

5) budynki kryte dachami “ s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych d“ 30º, z d“”uszczeniem innej ge“metrii 
dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego budynku; 

6) maksymalny wskaunik intensywn“`ci zabud“wy: 1,0; 

7) usJugi l“kalizuje się: 
a) wyJącznie w budynkach mieszkalnych, nie wywej niw d“ drugiej k“ndygnacji nadziemnej wJącznie, 
b) “b“wiązk“w“ w budynkach mieszkalnych realiz“wanych wzdJuw terenu PŁWŁ5059ŁKŚŁL i terenu 

1.ZP w terenie P.W.5019.ZP/KP, na powierzchni minimum 80% pierwszej kondygnacji nadziemnej; 
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8) zakazuje się l“kalizacji: 
a) tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, z wyjątkiem sieci 

i infrastruktury telekomunikacyjnej, 

b) w“ln“ st“jących lub d“bud“wanych stacji transformatorowych w “dlegJ“`ci mniejszej niw 20 m 

“d dróg ”ublicznych; 
9) zakazuje się l“kalizacji garawy naziemnych, z wyjątkiem garawy realiz“wanych w “dlegJ“`ci większej 

niw 20 m “d dróg ”ublicznych i terenu P.W.5019.ZP/KP: 

a) wbudowanych w skarpy, 

b) budowanych w zes”“Jach “ minimalnej il“`ci 5 b“ksów garaw“wych, ”“d warunkiem uwytk“weg“ 
wyk“rzystania dachów garawyŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“Ł 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: PŁWŁ5059ŁKŚŁL, P.W.5021.KD.D; 

2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych reali-
zuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5059.KD.L, P.W.5021.KD.D, 

P.W.5019.ZP/KP; 

2) d“”uszcza się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wych 15ł0,4 kV zasilanych linią kabl“wą 15 kV. 

§ 25. Teren elementarny P.W.5019.ZP/KP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) na terenie 1ŁźPłKP, “znacz“nym na rysunku ”lanu, zieleL urządz“na z placem publicznym i ciąg 
pieszy, 

b) na terenie 2ŁźNłWS,źP, “znacz“nym na rysunku ”lanu, zieleL naturalna “raz w“dy ”“wierzch-

niowe z d“”uszczeniem zieleni urządzonej; 

2) ciąg ”ieszy i plac publiczny inwestycjami celu publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) zakazuje się: 
a) zasy”ywania, ”rzeksztaJcania istniejąceg“ zbi“rnika w“dneg“, 
b) wycinki nadw“dnych szuwarów i zadrzewieL w“kóJ zbi“rnika w“dneg“, 
c) wprowadzania nie”“wądanych gatunków r“`lin “raz gatunków r“`lin niezg“dnych z siedliskiem, 

d) zmiany istniejących st“sunków w“dnych; 
2) w n“wych nasadzeniach zieleni nalewy st“s“wać r“dzime gatunki drzew i krzewów; 
3) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynnego: 

a) 80% powierzchni terenu 2.ZN/WS,ZP, 

b) 50% powierzchni terenu 1.ZP/KP, z wyjątkiem ustal“neg“ ”lacu ”ubliczneg“, 
c) 20% powierzchni ustalonego placu publicznego; 

4) na terenie 1ŁźPłKP nakazuje się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni publicznej. 

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

1) ustala się ciąg ”ieszy, “znacz“ny na rysunku ”lanu w orientacyjnym przebiegu: 

a) Jączący tereny PŁWŁ5059ŁKŚŁL i P.W.5021.KD.D, 

b) “ minimalnej szer“k“`ci 4 m; 

2) ustala się ”lac ”ubliczny, “znacz“ny na rysunku ”lanu w orientacyjnej lokalizacji: 

a) o minimalnej powierzchni 500 m2, 

b) “granicz“ny “d str“ny terenów PŁWŁ5055ŁMW,U,ś i P.W.5018.MW,U budynkami; 

3) d“”uszcza się: 
a) l“kalizację “biektów maJej architektury, 
b) zadaszenie terenu, na maksymalnie 30% powierzchni terenu 1.ZP/KP, 

c) bud“wę `ciewki r“wer“wej, 
d) “biektów usJug sez“n“wych; 
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4) wzdJuw granicy z terenem PŁWŁ5021ŁKŚŁŚ nakazuje się w”r“wadzenie zieleni urządz“nej: 
a) zJ“w“nej z gatunków drzew li`ciastych wysokich lub bardzo wysokich, o pokroju kulistym, 

b) “ minimalnej, Jącznej dJug“`ci ciągu drzew: 50 m, 

c) w regularnym ukJadzie sadzenia drzew, 
d) “dstę”ach między drzewami równych ”“J“wie ”rzeciętnej `rednicy k“r“ny; 

5) zakazuje się: 
a) lokalizacji “biektów bud“wlanych z wyjątkiem “biektów maJej architektury, 
b) l“kalizacji miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów, 
c) grodzenia i przegradzania terenu, z wyjątkiem wygr“dzenia terenu 2ŁźNłWS,źP, 
d) l“kalizacji reklam w“ln“ st“jących i wbudowanych, z wyjątkiem tradycyjnych sJu”ów “gJ“sze-

niowych, 

e) l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, z wy-

jątkiem usJug sez“n“wych na terenie 1ŁźPłKP; 
6) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy “biektu usJug sez“n“wych: 9 m2; 

7) zakazuje się Jączenia “biektów usJug sez“n“wych w jeden obiekt; 

8) maksymalna wys“k“`ć “biektów usJug sez“n“wych: 4 m; 

9) maksymalna wys“k“`ć “gr“dzeL: 1,2 m; 

10) maksymalny termin tymczasowego zagospodarowania terenu w f“rmie usJug sez“n“wych: 3 miesiące 

w roku. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“, z wyjątkiem wydzielenia terenów 1ŁźPłKP i 2.ZN/WS,ZP. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: PŁWŁ5021ŁKŚŁŚ i P.W.5059.KD.L; 

2) szer“k“`ć zl“kaliz“waneg“ w terenie ciągu ”ieszeg“ nie mniejsza niw 4 m; 

3) l“kalizację ”lacu ”ubliczneg“ ustala się w bez”“`rednim d“stę”ie d“ terenu PŁWŁ5059ŁKŚŁLŁ 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie wód “”ad“wych realizuje się 
w oparciu o nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5059.KD.L, P.W.5021.KD.D, P.W.5019.ZP/KP; 

2) d“”uszcza się realizację sieci inwynieryjnychŁ 

§ 26. Teren elementarny P.W.5020.UO 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabud“wa usJug “`wiaty; 
2) dopuszczalny zakres usJug: szk“lnictw“, z wyJączeniem szk“lnictwa wywszeg“Ł 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 

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

1) ob“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

3) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
4) maksymalna wys“k“`ć zabud“wy: 3 k“ndygnacje nadziemne, lecz nie więcej niw 15 m; 

5) budynki kryte dachami “ s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych d“ 30º, z d“”uszczeniem innej ge“metrii 
dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego budynku; 

6) zakazuje się l“kalizacji w“ln“ st“jących lub dobudowanych stacji transformatorowych w “dlegJ“`ci 
mniejszej niw 20 m “d dróg ”ublicznych; 

7) zakazuje się l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, 
z wyjątkiem: naziemnych urządzeL s”“rtu, sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej oraz zagospoda-

r“wania związaneg“ z “rganizacją czas“wych im”rez ”lener“wych, takich jak n”Ł: im”rezy s”“rt“we 
i rekreacyjne, s”ektakle artystyczne, k“ncerty, wystę”y cyrk“we, ”“kazy, wystawy, targi handl“we, 
spotkania informacyjno-edukacyjne itp. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“Ł 
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5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: PŁWŁ5059ŁKŚŁL, PŁWŁ5062ŁKŚŁL; 
2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych reali-
zuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5059.KD.L, P.W.5062.KD.L, 

P.W.5020.UO; 

2) d“”uszcza się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wej 15ł0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV. 

§ 27. Tereny elementarne P.W.5021.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Nakazuje się w”r“wadzenie zorganizowanej zieleni publicznej. 

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

Ob“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”“dziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”“d dr“gę ”ubliczną; 
2) szer“k“`ć ulicy w liniach r“zgraniczających zmienna: “d 12 m do 17 m. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, ch“dniki “bustr“nne; 
2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

Ustala się realizację sieci: w“d“ciąg“wej, gaz“wej, elektr“energetycznej “raz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

§ 28. Teren elementarny P.W.5022.MW,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) d“”uszcza się l“kalizację usJug w zakresie zgodnym z § 6, ust. 1, pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 40% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 

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

1) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 40% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) ustala się ty” zabud“wy “ nastę”ujących cechach: 

a) budynki wolno st“jące “ maksymalnej powierzchni zabudowy pojedynczego budynku: 200 m2, 

b) wys“k“`ć zabud“wy: 3 k“ndygnacje nadziemne, w tym trzecia w ”“ddaszu uwytk“wym, nie 
więcej niw 13 m, 

c) dJug“`ć elewacji ”“jedynczeg“ budynku: “d 14 m do 16 m, 

d) elewacja eks”“n“wana “d str“ny dr“gi ”ublicznej bez zaJamaL ”Jaszczyzny ty”u balk“ny, l“ggie, 
galerie, z dopuszczeniem wykuszy, 

e) gJówna kalenica dachu równ“legJa d“ linii r“zgraniczającej teren PŁWŁ5026ŁźP; 
f) budynki kryte dachami minimum dwuspadowymi, o spadku gJównych ”“Jaci dach“wych “d 30º 

d“ 40º, z d“”uszczeniem innej ge“metrii dachów na ”“wierzchni maksymalnie 10% rzutu dachu 
w odniesieniu do pojedynczego budynku; 

g) d“`wietlenie ”“ddaszy budynków wyJącznie “knami ”“Jaci“wymi, z wyjątkiem wystawek nad 
pionami klatek schodowych; 

4) zakazuje się l“kalizacji: 
a) garawy naziemnych; 
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b) w“ln“ st“jących lub d“bud“wanych stacji transf“rmat“r“wych w “dlegJ“`ci mniejszej niw 20 m 

od drogi publicznej i terenu P.W.5026.ZP; 

c) reklam, 

d) tymczas“wych “biektów bud“wlanych oraz zagospodarowania tymczasowego z wyjątkiem sieci 
i infrastruktury telekomunikacyjnej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“Ł 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: PŁWŁ5076ŁKŚŁŚ, PŁWŁ5084ŁKPR; 
2) d“”uszcza się “bsJugę ”“”rzez teren PŁWŁ5026ŁźP z maksymalnie jednym przejazdem; 

3) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych reali-
zuje się w oparciu o nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5076.KD.D, P.W.5084.KPR; 

2) d“”uszcza się realizację sieci inwynieryjnych z terenu P.W.5026.ZP w drodze o której m“wa w ust. 5 

pkt 2; 

3) d“”uszcza się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wej 15ł0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV. 

§ 29. Teren elementarny P.W.5023.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabud“wa mieszkani“wa jedn“r“dzinna w“ln“ st“jąca; 
2) d“”uszcza się l“kalizację usJug w zakresie zgodnym z § 6, ust. 1, pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 

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

1) nieprzekraczalne i ob“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) wys“k“`ć zabud“wy - z zastrzeweniem ustŁ 3 pkt 4: 3 kondygnacje nadziemne, w tym trzecia w pod-

daszu uwytk“wym, nie więcej niw 13 m; 

4) w “dlegJ“`ci minimum 8 m “d “b“wiązującej linii zabud“wy d“”uszcza się czę`ć budynku “ wys“k“`ci 
mniejszej niw ustal“na w ust. 3 pkt 3; 

5) ustala się maksymalną wys“k“`ć “ka”u dachu, licz“ną “d ”“zi“mu terenu ”rzylegająceg“ d“ budynku 
od strony dróg ”ublicznych: 6 m; 

6) budynki kryte dachami minimum dwuspadowymi, o s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych “d 30º d“ 40º, 
z d“”uszczeniem innej ge“metrii dachów na ”“wierzchni maksymalnie 10% rzutu dachu w “dniesie-

niu do pojedynczego budynku. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”“wierzchnia dziaJki bud“wlanej: 500 m2; 

2) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJek bud“wlanych “d terenów PŁWŁ5076ŁKŚŁŚ i P.W.5077.KD.D: 

20 m, z wyjątkiem dziaJek skrajnych, gdzie d“”uszcza się 17 m; 

3) kąt nachylenia granic dziaJek bud“wlanych w st“sunku d“ linii r“zgraniczających tereny PŁWŁ5076ŁKŚŁŚ 
i P.W.5077.KD.D, zawarty w ”rzedziale “d 85º d“ 95º, z wyjątkiem kąta nachylenia granicy ”“mię-
dzy skrajnymi dziaJkami ”“J“w“nymi “d str“ny ”“Judni“w“-wschodniej; 

4) d“”uszcza się nachylenie granicy ”“między skrajnymi dziaJkami bud“wlanymi ”“J“w“nymi “d str“ny 
”“Judni“w“-wschodniej, w st“sunku d“ linii r“zgraniczającej teren PŁWŁ5076ŁKŚŁŚ, równ“legJe d“ “si 
ulicy P.W.5077.KD.D, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: PŁWŁ5076ŁKŚŁŚ, PŁWŁ5077ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 

6. Ustalenia inwynieryjne: 
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Zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych realizuje 
się w oparciu o nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5076.KD.D, P.W.5077.KD.D. 

§ 30. Teren elementarny P.W.5024.US 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: usJugi s”“rtu; 
2) czę`ć terenu ”rzeznacz“na ”“d bud“wnictw“ “chr“nne na wy”adek stanu zagr“wenia ”aLstwa lub 

wojny, oznaczona na rysunku planu. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 40% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 

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

1) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 80% powierzchni wyznaczonej przez linie zabudowy; 

3) maksymalna wys“k“`ć zabud“wy: 15 m; 

4) budynki kryte dachami “ s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych d“ 30º, z d“”uszczeniem innej ge“metrii 
dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego budynku; 

5) maksymalna wys“k“`ć gr“dzenia “d str“ny terenu PŁWŁ5062ŁKŚŁL: 3 m; 

6) w terenie ”rzeznacz“nym ”“d bud“wnictw“ “chr“nne na wy”adek stanu zagr“wenia ”aLstwa lub 
w“jny zakazuje się bud“wy sieci inwynieryjnych “raz nasadzeL drzew; 

7) zakazuje się l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, 
z wyjątkiem: naziemnych urządzeL s”“rt“wych, sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej oraz zago-

s”“dar“wania związaneg“ z “rganizacją czas“wych im”rez ”lener“wych, takich jak n”Ł: im”rezy 
sportowe i rekreacyjne, s”ektakle artystyczne, k“ncerty, wystę”y cyrk“we, ”“kazy, wystawy, targi 

handlowe, spotkania informacyjno-edukacyjne itp.; 

8) zakazuje się l“kalizacji w“ln“ st“jących lub d“bud“wanych stacji transf“rmat“r“wych w “dlegJ“`ci 
mniejszej niw 20 m “d dróg ”ublicznych; 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“Ł 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: PŁWŁ5062ŁKŚŁL, PŁWŁ5076ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych reali-
zuje się w oparciu o nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5062.KD.L, P.W.5076.KD.D; 

2) d“”uszcza się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wej 15ł0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV. 

§ 31. Teren elementarny P.W.5025.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabud“wa mieszkani“wa jedn“r“dzinna w“ln“ st“jąca; 
2) d“”uszcza się l“kalizację usJug w zakresie zgodnym z § 6, ust. 1, pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 

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

1) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna powierzchnia zabud“wy: 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) wys“k“`ć zabud“wy - z zastrzeweniem ustŁ 3 pkt 4: 3 kondygnacje nadziemne, w tym trzecia 

w ”“ddaszu uwytk“wym, nie więcej niw 13 m; 

4) w “dlegJ“`ci minimum 8 m “d “b“wiązującej linii zabud“wy d“”uszcza się czę`ć budynku “ wys“k“`ci 
mniejszej niw ustal“na w ust. 3 pkt 3; 

5) ustala się maksymalną wys“k“`ć “ka”u dachu, licz“ną “d ”“zi“mu terenu ”rzylegająceg“ d“ budynku 
“d str“ny dróg ”ublicznych: 6 m; 
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6) budynki kryte dachami minimum dwuspadowymi, o spadku gJównych ”“Jaci dach“wych “d 30º d“ 40º, 
z d“”uszczeniem innej ge“metrii dachów na ”“wierzchni maksymalnie 10% rzutu dachu w “dniesie-

niu do pojedynczego budynku. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”“wierzchnia dziaJki bud“wlanej: 500 m2; 

2) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJek bud“wlanych: 19,5 m, z wyjątkiem dziaJek skrajnych gdzie do-

”uszcza się 17 m; 

3) kąt nachylenia granic dziaJek bud“wlanych w st“sunku d“ linii r“zgraniczających terenu PŁWŁ5077ŁKŚŁŚ, 
zawarty w ”rzedziale “d 85º d“ 95ºŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: PŁWŁ5076ŁKŚŁŚ, PŁWŁ5077ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

Zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych realizuje 
się w oparciu o nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5076.KD.D, P.W.5077.KD.D, P.W.5084.KPR. 

§ 32. Teren elementarny P.W.5026.ZP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zieleL urządz“na; 
2) inwestycja celu publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 75% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 

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

1) d“”uszcza się: 
a) l“kalizację “biektów maJej architektury, ”lacu zabaw dla dzieci, 
b) bud“wę dwóch d“jazdów, d“ terenu PŁWŁ5022ŁMW,U i terenu P.W.5027.MW/U, po jednym do 

kawdeg“ terenu, 
c) bud“wę sieci inwynieryjnych wyJącznie w terenie ciągu ”iesz“-rowerowego, o którym m“wa 

w ust. 3 pkt 2 i w dojazdach o których m“wa w ust. 3 pkt 1b; 

2) d“”uszcza się bud“wę ciągu ”iesz“-rowerowego, o szer“k“`ci maksymalnej 5 m; 

3) maksymalna szer“k“`ć d“jazdów “ których m“wa w ust. 3 pkt 1b: 3,5 m; 

4) zakazuje się: 
a) l“kalizacji “biektów bud“wlanych z wyjątkiem “biektów maJej architektury, 
b) nasadzeL drzew i wys“kich krzewów, 
c) l“kalizacji miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów, 
d) lokalizacji reklam, z wyjątkiem tradycyjnych sJu”ów “gJ“szeni“wych, 
e) przegradzania terenu, 

f) grodzenia terenu od strony dróg ”ublicznych, 
g) l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“Ł 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”arcelacji gruntu, z wyjątkiem wydzielenia ciągu ”iesz“-r“wer“weg“ na ”rzedJuweniu 
terenu P.W.5084.KPR; 

2) szer“k“`ć dziaJki ciągu ”iesz“-r“wer“weg“ na ”rzedJuweniu terenu PŁWŁ5084ŁKPR: “d 3,5 m do 5 m; 

3) ustala się d“stę” “gólny d“ terenuŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ObsJuga z terenów: PŁWŁ5062ŁKŚŁL, PŁWŁ5076ŁKŚŁŚ, PŁWŁ5084ŁKPRŁ 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie wód “”ad“wych realizuje się w oparciu 

o nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5076.KD.D, P.W.5077.KD.D, P.W.5084.KPR; 
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2) d“”uszcza się realizację sieci inwynieryjnych w ciągu ”iesz“-r“wer“wym na ”rzedJuweniu terenu 
P.W.5084.KPR oraz w dojazdach, o których m“wa w ust. 3 pkt 1b. 

§ 33. Teren elementarny P.W.5027.MW/U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usJugami; 
2) zakres usJug zg“dny z § 6, ust. 1, pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 40% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 

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

1) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy “znaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 40% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) ustala się ty” zabud“wy “ nastę”ujących cechach: 

a) budynki w“ln“ st“jące “ maksymalnej powierzchni zabudowy pojedynczego budynku: 200 m2, 

b) wys“k“`ć zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, w tym trzecia w ”“ddaszu uwytk“wym, nie 
więcej niw 13 m, 

c) dJug“`ć elewacji ”“jedynczeg“ budynku: “d 14 m do 16 m, 

d) elewacja eks”“n“wana “d str“ny dr“gi ”ublicznej bez zaJamaL ”Jaszczyzny ty”u balk“ny, l“ggie, 
galerie, z dopuszczeniem wykuszy, 

e) gJówna kalenica dachu równ“legJa d“ linii r“zgraniczającej teren PŁWŁ5026ŁźP, 
f) budynki kryte dachami minimum dwus”ad“wymi, “ s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych “d 30º 

d“ 40º, z d“”uszczeniem innej ge“metrii dachów na ”“wierzchni maksymalnie 10% rzutu dachu 

w odniesieniu do pojedynczego budynku, 

g) d“`wietlenie ”“ddaszy budynków wyJącznie “knami ”“Jaci“wymi, z wyjątkiem wystawek nad 
pionami klatek schodowych; 

4) usJugi l“kalizuje się: 
a) wyJącznie w budynkach mieszkalnych, 

b) na ”“wierzchni stan“wiącej minimum 80% ”ierwszej k“ndygnacji nadziemnej; 
5) zakazuje się l“kalizacji: 

a) garawy naziemnych, 
b) w“ln“ st“jących lub d“bud“wanych stacji transf“rmat“r“wych w “dlegJ“`ci mniejszej niw 20 m 

od terenu P.W.5062.KD.L i terenu P.W.5026.ZP, 

c) reklam, 

d) tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“Ł 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“Ł 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: PŁWŁ5062ŁKŚŁL, PŁWŁ5076ŁKŚŁŚ; 
2) dopuszcza się “bsJugę ”“”rzez teren PŁWŁ5026ŁźP z maksymalnie jednym przejazdem; 

3) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych realizuje 
się w oparciu o nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5062.KD.L, P.W.5076.KD.D, P.W.5084.KPR; 

2) d“”uszcza się realizację sieci inwynieryjnych z terenu P.W.5026.ZP w drodze, o której m“wa w ust. 5 

pkt 2; 

3) d“”uszcza się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wej 15ł0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV. 

§ 34. Teren elementarny P.W.5028.MW,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z d“”uszczeniem usJug; 
2) zakres usJug zgodny z § 6, ust. 1, pkt 1. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 

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

1) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) ustala się ty” zabud“wy “ nastę”ujących cechach: 

a) budynki w“ln“ st“jące “ maksymalnej powierzchni zabudowy pojedynczego budynku: 200 m2, 

b) wys“k“`ć zabud“wy: 3 k“ndygnacje nadziemne, nie więcej niw 13 m, 

c) maksymalna dJug“`ć elewacji ”“jedynczeg“ budynku: 15 m, 

d) elewacja eks”“n“wana “d str“ny dr“gi ”ublicznej bez zaJamaL ”Jaszczyzny ty”u balk“ny, l“ggie, 
galerie, z dopuszczeniem wykuszy, 

e) budynki kryte dachami minimum dwuspadowymi, o s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych “d 30º 
d“ 40º, z d“”uszczeniem innej ge“metrii dachów na ”“wierzchni maksymalnie 10% rzutu dachu 
w odniesieniu do pojedynczego budynku, 

f) d“`wietlenie ”“ddaszy budynków wyJącznie “knami ”“Jaci“wymi, z wyjątkiem wystawek nad 
pionami klatek schodowych; 

4) usJugi l“kalizuje się wyJącznie w budynkach mieszkalnych, nie wywej niw d“ ”ierwszej k“ndygnacji 
nadziemnej wJącznie; 

5) zakazuje się l“kalizacji tymczas“wych “biektów budowlanych oraz zagospodarowania tymczasowego, 

z wyjątkiem sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“Ł 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: PŁWŁ5076ŁKŚŁŚ, P.W.5083.KPR; 

2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych realizuje 
się w oparciu o nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5076.KD.D, P.W.5083.KPR, P.W.5075.KP; 

2) d“”uszcza się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wej 15ł0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV. 

§ 35. Teren elementarny P.W.5029.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabud“wa mieszkani“wa jedn“r“dzinna w“ln“ st“jąca; 
2) d“”uszcza się l“kalizację usJug w zakresie zgodnym z § 6, ust. 1, pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 

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

1) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) wys“k“`ć zabud“wy - z zastrzeweniem ustŁ 3 pkt 4: 3 kondygnacje nadziemne, w tym trzecia w pod-

daszu uwytk“wym, nie więcej niw 13 m; 

4) w “dlegJ“`ci minimum 8 m “d “b“wiązującej linii zabud“wy d“”uszcza się czę`ć budynku “ wys“k“`ci 
mniejszej niw ustal“na w ust. 3 pkt 3; 

5) ustala się maksymalną wys“k“`ć “ka”u dachu, licz“ną “d ”“zi“mu terenu ”rzylegająceg“ d“ budynku 
“d str“ny dróg ”ublicznych: 6 m; 

6) budynki kryte dachami minimum dwus”ad“wymi, “ s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych “d 30º d“ 40º, 
z dopuszczeniem innej geometrii dachów na ”“wierzchni maksymalnie 10% rzutu dachu w “dniesie-

niu do pojedynczego budynku. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”“wierzchnia dziaJki bud“wlanej: 500 m2; 
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2) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJek bud“wlanych “d terenów PŁWŁ5076ŁKŚŁŚ i P.W.5077.KD.D: 

20 m, z wyjątkiem dziaJek skrajnych gdzie d“”uszcza się 17 m; 

3) kąt nachylenia granic dziaJek bud“wlanych w st“sunku d“ linii r“zgraniczających tereny PŁWŁ5076ŁKŚŁŚ 

i P.W.5077.KD.D, zawarty w ”rzedziale “d 85º d“ 95Ł 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: PŁWŁ5076ŁKŚŁŚ, PŁWŁ5077ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

Zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”adowych realizuje 

się w oparciu o nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5076.KD.D, P.W.5077.KD.D, P.W.5084.KPR. 

§ 36. Teren elementarny P.W.5030.MW/U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usJugami; 
2) zakres usJug zg“dny z § 6, ust. 1, pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 40% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 

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

1) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 40% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) wys“k“`ć zabud“wy - z zastrzeweniem ustŁ 3 pkt 4: 

a) realiz“wanej wzdJuw terenu PŁWŁ5086ŁKP: “d 3 d“ 4 k“ndygnacji nadziemnych, nie więcej niw 
17 m, 

b) 3 k“ndygnacje nadziemne, nie więcej niw 13 m, z wyjątkiem zabud“wy, “ której m“wa w ust. 3 

pkt 3a; 

4) d“”uszcza się, w “dlegJ“`ci minimum 15 m “d dróg ”ublicznych, budynki “ wys“k“`ci 2 k“ndygnacji 
nadziemnych; 

5) budynki kryte dachami “ s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych d“ 30º, z d“”uszczeniem innej ge“metrii 
dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego budynku; 

6) wzdJuw dróg ”ublicznych i terenu PŁWŁ5086ŁKP ustala się ty” zabud“wy o nastę”ujących cechach: 
a) zabud“wa “brzewna, 
b) minimalna dJug“`ć ciągu zabud“wy: 50 m; 

7) ustala się ty” zabud“wy ”“za terenem “ którym m“wa w ust. 3 pkt 6 o nastę”ujących cechach: 
a) maksymalna dJug“`ć elewacji ”“jedynczeg“ budynku: 15 m, 

b) budynki w“ln“ st“jące “ maksymalnej powierzchni zabudowy pojedynczego budynku: 250 m2; 

8) ustala się zamknięcie k“m”“zycyjne “biektem bud“wlanym, “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
9) maksymalny wskaunik intensywn“`ci zabud“wy: 1,0; 
10) usJugi l“kalizuje się: 

a) wyJącznie w budynkach mieszkalnych, nie wywej niw d“ ”ierwszej k“ndygnacji nadziemnej wJącznie, 
b) “b“wiązk“w“ w budynkach mieszkalnych realiz“wanych wzdJuw terenu PŁWŁ5061ŁKŚŁL, terenu 

P.W.5068.KD.L i terenu P.W.5086.KP, na powierzchni minimum 80% pierwszej kondygnacji 

nadziemnej; 

11) zakazuje się l“kalizacji: 
a) tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, z wyjątkiem sieci 

i infrastruktury telekomunikacyjnej; 

b) w“ln“ st“jących lub d“bud“wanych stacji transf“rmat“r“wych w “dlegJ“`ci mniejszej niw 20 m 

“d dróg ”ublicznych, 
c) reklam w“ln“ st“jących wzdJuw dróg ”ublicznychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“Ł 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: PŁWŁ5059ŁKŚŁL, PŁWŁ5061ŁKŚŁL, P.W.5068.KD.D; 
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2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych reali-
zuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5059.KD.L, P.W.5061.KD.L, 

P.W.5068.KD.D, P.W.5086.KP; 

2) d“”uszcza się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wych 15ł0,4 kV zasilanych linią kabl“wą 15 kV. 

§ 37. Teren elementarny P.W.5031.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z d“”uszczeniem usJug; 
2) zakres usJug zg“dny z § 6, ust. 1, pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej. 

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

1) “b“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) wys“k“`ć zabud“wy - z zastrzeweniem ustŁ 3 pkt 4: od 7 m do 10 m; 

4) w “dlegJ“`ci minimum 8 m “d “b“wiązującej linii zabud“wy d“”uszcza się czę`ć budynku “ wys“k“`ci 
mniejszej niw ustal“na w ust. 3 pkt 3; 

5) wys“k“`ć górnej krawędzi elewacji fr“nt“wej: “d 3,8 m do 4,5 m; 

6) budynki kryte dachami minimum dwuspadowymi, o s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych “d 30º d“ 40º, 
z d“”uszczeniem innej ge“metrii dachów na ”“wierzchni maksymalnie 10% rzutu dachu w “dniesie-

niu do pojedynczego budynku. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”“wierzchnia dziaJki budowlanej: 800 m2; 

2) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJek bud“wlanych: 20 m; 

3) kąt nachylenia granic dziaJek bud“wlanych w st“sunku d“ linii r“zgraniczających terenu PŁWŁ5061ŁKŚŁL, 
zawarty w ”rzedziale “d 85º d“ 95ºŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenu P.W.5061.KD.L; 

2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

Zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych realizuje 
się w oparciu o nowe sieci uzbrojenia w terenie P.W.5061.KD.L. 

§ 38. Teren elementarny P.W.5032.ZP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zieleL urządz“na; 
2) d“”uszcza się l“kalizację naziemnych urządzeL s”“rt“wychŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 75% ”“wierzchni terenu elementarneg“Ł 

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

1) d“”uszcza się l“kalizację “biektów maJej architektury, ”lacu zabaw dla dzieci, naziemnych urządzeL 
sportowych; 

2) zakazuje się: 
a) l“kalizacji “biektów bud“wlanych z wyjątkiem: sieci i infrastruktury telek“munikacyjnej, “biektów 

maJej architektury i naziemnych urządzeL s”“rt“wych, 
b) lokalizacji miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów, 
c) lokalizacji reklam, 
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d) l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, z wy-

jątkiem: sieci i infrastruktury telek“munikacyjnej, naziemnych urządzeL s”“rtu i rekreacji; 

3) tymczasowe zag“s”“dar“wanie terenu d“”uszcza się d“ czasu zag“s”“dar“wania terenu zg“dnie z prze-

znaczeniem ustalonym w ust. 1. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“Ł 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ObsJuga z terenu P.W.5061.KD.L. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

Zaopatrzenie w energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie wód “”ad“wych realizuje się w oparciu o nowe 

sieci uzbrojenia w terenie P.W.5061.KD.L. 

§ 39. Teren elementarny P.W.5033.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z d“”uszczeniem usJug; 
2) zakres usJug zg“dny z § 6, ust. 1, pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 

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

1) “b“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) wys“k“`ć zabud“wy - z zastrzeweniem ustŁ 3 pkt 4: od 7 m do 10 m; 

4) w “dlegJ“`ci minimum 8 m “d “b“wiązującej linii zabud“wy d“”uszcza się czę`ć budynku “ wys“k“`ci 
mniejszej niw ustal“na w ust. 3 pkt 3; 

5) wys“k“`ć górnej krawędzi elewacji fr“nt“wej: “d 3,8 m do 4,5 m; 

6) budynki kryte dachami minimum dwuspadowymi, o spadku gJównych ”“Jaci dach“wych “d 30º d“ 40º, 
z d“”uszczeniem innej ge“metrii dachów na ”“wierzchni maksymalnie 10% rzutu dachu w “dniesie-

niu do pojedynczego budynku. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”“wierzchnia dziaJki bud“wlanej: 800 m2; 

2) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJek bud“wlanych: 20 m; 

3) kąt nachylenia granic dziaJek bud“wlanych w st“sunku d“ linii r“zgraniczających terenu PŁWŁ5061ŁKŚŁL, 
zawarty w ”rzedziale “d 85º d“ 95ºŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenu P.W.5061.KD.L; 

2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

Zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych realizuje 
się w oparciu o nowe sieci uzbrojenia w terenie P.W.5061.KD.L. 

§ 40. Teren elementarny P.W.5034.MW,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z d“”uszczeniem usJug; 
2) zakres usJug zg“dny z § 6, ust. 1, pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) czę`ć terenu “bjęta Systemem źieleni Miejskiej; 
2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 40% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) wys“k“`ć zabud“wy: 

a) sytuowanej w “b“wiązującej linii zabud“wy: 3 k“ndygnacje nadziemne, nie więcej niw 13 m, 

b) sytuowanej poza “b“wiązującą linią zabud“wy: “d 2 d“ 3 k“ndygnacji nadziemnych, nie więcej 
niw 13 m; 

4) budynki w“ln“ st“jące “ maksymalnej powierzchni zabudowy pojedynczego budynku: 200 m2; 

5) maksymalna dJug“`ć elewacji ”“jedynczeg“ budynku: 15 m; 

6) budynki kryte dachami minimum dwus”ad“wymi, “ s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych “d 30º d“ 40º, 
z d“”uszczeniem innej ge“metrii dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w “dniesieniu 
do pojedynczego budynku; 

7) d“`wietlenie ”“ddaszy budynków d“”uszcza się wyJącznie “knami ”“Jaci“wymi, z wyjątkiem wysta-

wek nad pionami klatek schodowych; 

8) usJugi l“kalizuje się wyJącznie w budynkach mieszkalnych, nie wywej niw d“ ”ierwszej k“ndygnacji 
nadziemnej wJącznie; 

9) zakazuje się l“kalizacji: 
a) tymczas“wych “biektów bud“wlanych oraz zagospodarowania tymczasowego, z wyjątkiem sieci 

i infrastruktury telekomunikacyjnej, 

b) w“ln“ st“jących lub d“bud“wanych stacji transf“rmat“r“wych w “dlegJ“`ci mniejszej niw 20 m 

od drogi publicznej, 

c) ”rze”“m”“wni `cieków sanitarnych w “dlegJ“`ci mniejszej niw 20 m od drogi publicznej, 

d) reklam. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“Ł 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: PŁWŁ5061ŁKŚŁL, PŁWŁ5080ŁKŚW; 
2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych reali-
zuje się w oparciu o nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5061.KD.L, P.W.5080.KDW; 

2) d“”uszcza się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wej 15ł0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV. 

§ 41. Teren elementarny P.W.5035.MW,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z d“”uszczeniem usJug; 
2) zakres usJug zgodny z § 6, ust. 1, pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 40% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 

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

1) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) wys“k“`ć zabud“wy: 

a) sytuowanej w “b“wiązującej linii zabud“wy: 3 k“ndygnacje nadziemne, nie więcej niw 13 m, 

b) sytuowanej poza obowiązującą linią zabud“wy: “d 2 d“ 3 k“ndygnacji nadziemnych, nie więcej 
niw 13 m, 

4) budynki w“ln“ st“jące “ maksymalnej powierzchni zabudowy pojedynczego budynku: 200 m2; 

5) maksymalna dJug“`ć elewacji ”“jedynczeg“ budynku: 15 m; 

6) budynki kryte dachami minimum dwus”ad“wymi, “ s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych “d 30º d“ 40º, 
z d“”uszczeniem innej ge“metrii dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w “dniesieniu 
do pojedynczego budynku; 

7) d“`wietlenie ”“ddaszy budynków d“”uszcza się wyJącznie “knami ”“Jaci“wymi, z wyjątkiem wysta-

wek nad pionami klatek schodowych; 
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8) usJugi l“kalizuje się wyJącznie w budynkach mieszkalnych, nie wywej niw d“ ”ierwszej k“ndygnacji 
nadziemnej wJącznie; 

9) zakazuje się l“kalizacji: 
a) tymczas“wych “biektów bud“wlanych oraz zagospodarowania tymczasowego, z wyjątkiem sieci 

i infrastruktury telekomunikacyjnej, 

b) w“ln“ st“jących lub d“bud“wanych stacji transf“rmat“r“wych w “dlegJ“`ci mniejszej niw 20 m 

od drogi publicznej, 

c) reklam. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Zakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“Ł 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: PŁWŁ5061ŁKŚŁL, PŁWŁ5080ŁKŚW; 
2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych reali-
zuje się w oparciu o nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5061.KD.L, P.W.5080.KDW; 

2) d“”uszcza się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wej 15ł0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV. 

§ 42. Teren elementarny P.W.5036.ZP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zieleL urządz“na; 
2) czę`ć terenu ”rzeznacz“na ”“d bud“wnictw“ “chr“nne na wy”adek stanu zagr“wenia ”aLstwa lub 

wojny, oznaczona na rysunku planu. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 70% ”“wierzchni terenuŁ 

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

1) d“”uszcza się: 
a) l“kalizację “biektów maJej architektury, ”lacu zabaw dla dzieci, 
b) od str“ny dr“gi ”ublicznej wyJącznie awur“we “gr“dzenie terenu, 
c) bud“wę sieci inwynieryjnych wyJącznie w terenie ciągu ”iesz“-jezdnego o którym m“wa w ust. 3 

pkt 2; 

2) wzdJuw terenu PŁWŁ5037ŁMN,U d“”uszcza się bud“wę ciągu ”iesz“-jezdnego, o szer“k“`ci maksy-

malnej 4 m, stan“wiąceg“ d“jazd d“ zabud“wy na terenie PŁWŁ5037ŁMN,U; 
3) zakazuje się: 

a) l“kalizacji “biektów bud“wlanych z wyjątkiem: “biektów maJej architektury, sieci i infrastruktury 

telekomunikacyjnej, 

b) nasadzeL drzew i wys“kich krzewów, 
c) przegradzania terenu, 

d) l“kalizacji miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów, 
e) lokalizacji reklam, z wyjątkiem tradycyjnych sJu”ów “gJ“szeni“wych, 
f) l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, z wy-

jątkiem sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej, 

g) bud“wy sieci inwynieryjnych, z wyjątkiem bud“wy na terenie ciągu ”iesz“-jezdnego, o którym 
mowa w ust. 3 pkt 2. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“; 
2) ustala się d“stę” “gólny lub ”ubliczny do terenu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ObsJuga z terenu P.W.5061.KD.L. 

  



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 117 ｦ 15559 ｦ Poz. 2161 

 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie wód “”ad“wych realizuje się w oparciu 

o nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5061.KD.L, P.W.5036.ZP; 

2) d“”uszcza się realizację sieci inwynieryjnych dla “bsJugi czę`ci dziaJek w terenie P.W.5037.MN,U, 

wyJącznie w ciągu ”iesz“-jezdnym, o którym m“wa w ust. 3 pkt 2. 

§ 43. Teren elementarny P.W.5037.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z d“”uszczeniem usJug; 
2) zakres usJug zg“dny z § 6, ust. 1, pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 

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

1) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) wys“k“`ć zabud“wy - z zastrzeweniem ustŁ 3 pkt 4: od 7 m do 10 m; 

4) w “dlegJ“`ci minimum 8 m “d “b“wiązującej linii zabud“wy d“”uszcza się czę`ć budynku “ wys“k“`ci 
mniejszej niw ustal“na w ust. 3 pkt 3; 

5) wys“k“`ć górnej krawędzi elewacji fr“nt“wej: “d 3,8 m do 4,5 m; 

6) budynki kryte dachami minimum dwuspadowymi, o s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych “d 30º d“ 40º, 
z d“”uszczeniem innej ge“metrii dachów na ”“wierzchni maksymalnie 10% rzutu dachu w “dniesie-

niu do pojedynczego budynku. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”“wierzchnia dziaJki budowlanej: 600 m2; 

2) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJek bud“wlanych: 20 m; 

3) kąt nachylenia granic dziaJek bud“wlanych w st“sunku d“ linii r“zgraniczających tereny PŁWŁ5061ŁKŚŁL, 
P.W.5064.KD.D, P.W.5066.KD.D i P.W.5036.ZP, zawarty w ”rzedziale “d 85º d“ 95ºŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: PŁWŁ5061ŁKŚŁL, PŁWŁ5064ŁKŚŁŚ, PŁWŁ5066ŁKŚŁŚ; 
2) d“”uszcza się “bsJugę ”“”rzez teren PŁWŁ5036ŁźP; 
3) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych realizuje 
się w oparciu o nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5061.KD.L, P.W.5064.KD.D, P.W.5066.KD.D, 

P.W.5036.ZP; 

2) d“”uszcza się realizację sieci inwynieryjnych, wyJącznie w ciągu ”iesz“-jezdnym w terenie P.W.5036.ZP, 

dla “bsJugi czę`ci dziaJek w terenie P.W.5037.MN,U. 

§ 44. Teren elementarny P.W.5038.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z d“”uszczeniem usJug; 
2) zakres usJug zg“dny z § 6, ust. 1, pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 

a) 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej, 
b) 70% terenu 1.MN/ZP, oznaczonego na rysunku planu. 

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

1) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) wys“k“`ć zabud“wy - z zastrzeweniem ust. 3 pkt 4: od 7 m do 10 m; 
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4) w “dlegJ“`ci minimum 8 m “d “b“wiązującej linii zabud“wy d“”uszcza się czę`ć budynku “ wys“k“`ci 
mniejszej niw ustal“na w ust. 3 pkt 3; 

5) wys“k“`ć górnej krawędzi elewacji fr“nt“wej: “d 3,8 m do 4,5 m; 

6) budynki kryte dachami minimum dwuspadowymi, o s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych “d 30º d“ 40º, 
z d“”uszczeniem innej ge“metrii dachów na ”“wierzchni maksymalnie 10% rzutu dachu w “dniesie-

niu do pojedynczego budynku; 

7) zakazuje się ”rzegradzania terenu 1ŁMNłźPŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”“wierzchnia dziaJki bud“wlanej: 600 m2; 

2) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJek bud“wlanych: 20 m, z wyjątkiem dziaJek skrajnych; 
3) kąt nachylenia granic dziaJek bud“wlanych w st“sunku d“ linii r“zgraniczających tereny P.W.5061.KD.L, 

P.W.5065.KD.D, P.W.5066.KD.D i 1.MN/ZP, zawarty w ”rzedziale “d 85º d“ 95ºŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: PŁWŁ5061ŁKŚŁL, PŁWŁ5065ŁKŚŁŚ, PŁWŁ5066ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustalonych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

Zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych realizuje 
się w oparciu o nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5061.KD.L, P.W.5065.KD.D, P.W.5066.KD.D. 

§ 45. Teren elementarny P.W.5039.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z d“”uszczeniem usJug; 
2) zakres usJug zg“dny z § 6, ust. 1, pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 

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

1) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) wys“k“`ć zabud“wy - z zastrzeweniem ustŁ 3 pkt 4: od 7 m do 10 m; 

4) w “dlegJ“`ci minimum 8 m “d “b“wiązującej linii zabud“wy d“”uszcza się czę`ć budynku “ wys“k“`ci 
mniejszej niw ustal“na w ust. 3 pkt 3; 

5) wys“k“`ć górnej krawędzi elewacji fr“nt“wej: “d 3,8 m do 4,5 m; 

6) budynki kryte dachami minimum dwuspadowymi, o s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych “d 30º d“ 40º, 
z d“”uszczeniem innej ge“metrii dachów na ”“wierzchni maksymalnie 10% rzutu dachu w “dniesie-

niu do pojedynczego budynku. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”“wierzchnia dziaJki bud“wlanej: 600 m2; 

2) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJek bud“wlanych: 20 m, z wyjątkiem dziaJki na Juku ulicy PŁWŁ5065ŁKŚŁŚ; 
3) kąt nachylenia granic dziaJek bud“wlanych w st“sunku d“ linii r“zgraniczających tereny PŁWŁ5061ŁKŚŁL, 

P.W.5064.KD.D, P.W.5065.KD.D, zawarty w ”rzedziale “d 85º d“ 95ºŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: PŁWŁ5061ŁKŚŁL, PŁWŁ5064ŁKŚŁŚ, PŁWŁ5065.KD.D, P.W.5066.KD.D; 

2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

Zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych realizuje 
się w oparciu o nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5061.KD.L, P.W.5064.KD.D, P.W.5065.KD.D, 

P.W.5066.KD.D. 
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§ 46. Teren elementarny P.W.5040.MW,U,E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z d“”uszczeniem usJug, stacje trans-

formatorowe; 

2) zakres usJug zg“dny z § 6, ust. 1, pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 40% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 

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

1) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) wys“k“`ć zabud“wy: 

a) sytuowanej w “b“wiązującej linii zabud“wy: 3 k“ndygnacje nadziemne, nie więcej niw 13 m, 

b) sytu“wanej ”“za “b“wiązującą linią zabud“wy: “d 2 d“ 3 k“ndygnacji nadziemnych, nie więcej 
niw 13 m; 

4) budynki w“ln“ st“jące “ maksymalnej powierzchni zabudowy pojedynczego budynku: 200 m2; 

5) maksymalna dJug“`ć elewacji ”“jedynczeg“ budynku: 15 m; 

6) budynki kryte dachami minimum dwus”ad“wymi, “ s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych “d 30º d“ 40º, 
z d“”uszczeniem innej ge“metrii dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w “dniesieniu 
do pojedynczego budynku; 

7) d“`wietlenie ”“ddaszy budynków d“”uszcza się wyJącznie “knami ”“Jaci“wymi, z wyjątkiem wysta-

wek nad pionami klatek schodowych; 

8) usJugi l“kalizuje się wyJącznie w budynkach mieszkalnych, nie wywej niw d“ ”ierwszej k“ndygnacji 
nadziemnej wJącznie; 

9) zakazuje się l“kalizacji: 
a) tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, z wyjątkiem sieci 

i infrastruktury telekomunikacyjnej, 

b) w“ln“ st“jących lub d“bud“wanych stacji transf“rmat“r“wych w “dlegJ“`ci mniejszej niw 20 m 

od drogi publicznej, 

c) reklam. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”“wierzchnia dziaJki bud“wlanej: 9000 m2; 

2) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki bud“wlanej: 150 m; 

3) ustala się kąt nachylenia granic dziaJek bud“wlanych, w st“sunku d“ linii r“zgraniczającej dr“gi ”u-

bliczne: 

a) “dn“szący się d“ ”asa terenu gJęb“k“`ci 20 m, bez”“`redni“ ”rzylegająceg“ d“ linii r“zgranicza-

jącej dr“gę ”ubliczną, 
b) zawarty w przedziale od 850 do 950. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenu P.W.5061.KD.L; 

2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych reali-
zuje się w oparciu o nowe sieci uzbrojenia w terenie P.W.5061.KD.L; 

2) ustala się realizację stacji transf“rmat“r“wych 15ł0,4 kV zasilanych linią kabl“wą 15 kV. 

§ 47. Teren elementarny P.W.5041.ZP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zieleL urządz“na z ciągami ”ieszymi; 
2) w terenie 2.ZP,U, oznaczonym na rysunku ”lanu, d“”uszcza się zabud“wę usJug“wą w zakresie ga-

stronomii lub sportu i rekreacji; 

3) ustal“ne ciągi ”iesze są inwestycjami celu ”ubliczneg“; 
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4) czę`ć terenu ”rzeznacz“na ”“d bud“wnictw“ “chr“nne na wy”adek stanu zagr“wenia ”aLstwa lub 
wojny, oznaczona na rysunku planu. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) czę`ć terenu “bjęta Systemem źieleni Miejskiej; 
2) w czę`ci terenu ”“J“w“neg“ w granicach SźM ustala się “chr“nę ”rzyr“dniczą terenu stan“wiąceg“ 

“tulinę uwytku ek“l“giczneg“ ｭŚ“lina strumienia Grzęziniecｬ, dla któreg“ zakazuje się: 
a) zmiany s”“s“bu uwytk“wania ziemi, z wyjątkiem bud“wy ciągów ”ieszych i `ciewek edukacyjn“-

ekologicznych, 

b) d“k“nywania zmian st“sunków w“dnych, jeweli zmiany te nie sJuwą “chr“nie ”rzyr“dy, w tym 

“chr“nie uwytku ek“l“gicznego, 

c) ”rzegradzania terenu uniem“wliwiająceg“ sw“b“dną migrację zwierząt, 
d) wyk“nywania ”rac ziemnych trwale znieksztaJcających rzeubę terenu, 
e) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

3) zakazuje się realizacji nawierzchni nie”rze”uszczalnych, z wyjątkiem terenów 1ŁźP i 2.ZP,U; 

4) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 
a) 90% ”“wierzchni terenu ”“J“w“neg“ w granicach SZM, 

b) 70% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej ”“J“w“nej ”“za granicą SźMŁ 

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

1) w czę`ci terenu ”“J“w“neg“ w granicach SźM zakazuje się l“kalizacji “biektów bud“wlanych, z wy-

jątkiem: “biektów maJej architektury, sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej; 

2) ustala się “chr“nę wid“ku na zabytek ｭPark ”rzy WkrzaLskiejｬ, w terenie oznaczonym na rysunku 

”lanu jak“ niezakJóc“ny wid“k z ciągu wid“k“weg“, ”“”rzez zakaz: 
a) nasadzeL drzew i wys“kich krzewów, 
b) przegradzania terenu, 

c) grodzenia od strony terenu P.W.5061.KD.L; 

3) zakazuje się l“kalizacji: 
a) miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów “s“b“wych w granicach SZM, 

b) miejsc ”“st“j“wych nie wynikających z za”“trzeb“wania dla zabud“wy usJug“wej “ której m“wa 
w ust. 1 pkt 2, 

c) reklam, 

d) tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, z wyjątkiem sieci 
i infrastruktury telekomunikacyjnej; 

4) nieprzekraczalna i “b“wiązująca linia zabud“wy, “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
5) maksymalna powierzchnia zabudowy w terenie 2.ZP,U limitowana wyznaczonymi liniami zabudowy; 

6) maksymalna wys“k“`ć zabud“wy: 2 k“ndygnacje nadziemne, nie więcej niw 10 m; 

7) nie “granicza się f“rmy dachów; 
8) maksymalna il“`ć naziemnych miejsc ”“st“j“wych wynikających z zapotrzebowania dla zabudowy 

usJug“wej, “ której m“wa w ust. 1 pkt 2: 10; 

9) maksymalna wys“k“`ć ”rzegród: 1,5 m; 

10) ustala się ciąg ”ieszy Jączący tereny PŁWŁ5061ŁKŚŁL i P.W.5001.ZN i ”rzech“dzący ”rzez teren 1ŁźP, 
o szer“k“`ci minimum 3 m; 

10) ustala się ciąg ”ieszy Jączący tereny PŁWŁ5061ŁKŚŁL i P.W.5002.ZN i ”rzech“dzący ”rzez teren 
2.ZP,U, o szer“k“`ci minimum 5 m. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”arcelacji gruntu z wyjątkiem: 
a) wydzielenia terenu 1.ZP, oznaczonego na rysunku planu, 

b) wydzielenia terenu 2ŁźP,U lub czę`ci terenu 2ŁźP,U, z ”rzeznaczeniem na usJugi, 
2) maksymalna powierzchnia dziaJki bud“wlanej dla usJug “ których m“wa w ust. 1 pkt 2: 3000 m2; 

3) szer“k“`ć fr“ntu dziaJki bud“wlanej dla usJug “d terenu PŁWŁ5061ŁKŚŁL: “d 30 m do 50 m; 

4) ustala się d“stę”: 
a) “gólny d“ terenu 1ŁźP i ciągu ”ieszeg“ w terenie 2.ZP,U, 

b) “gólny lub publiczny do terenu, z wyjątkiem terenu dla usJug wydziel“neg“ z terenu 2.ZP,U. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: PŁWŁ5061ŁKŚŁL, PŁWŁ5079ŁKŚW, PŁWŁ5080ŁKŚW “raz ”“”rzez tereny: 
P.W.5035.MW,U, P.W.5040.MW,U, P.W.5081.U; 
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2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych reali-
zuje się w oparciu o nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5061.KD.L, P.W.5079.KDW; 

2) d“”uszcza się realizację sieci inwynieryjnychŁ 

§ 48. Teren elementarny P.W.5042.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z d“”uszczeniem usJug; 
2) zakres usJug zg“dny z § 6, ust. 1, pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 

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

1) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) wys“k“`ć zabud“wy - z zastrzeweniem ustŁ 3 pkt 4: od 7 m do 10 m; 

4) w “dlegJ“`ci minimum 8 m “d “b“wiązującej linii zabud“wy d“”uszcza się czę`ć budynku “ wys“k“`ci 
mniejszej niw ustal“na w ust. 3 pkt 3; 

5) wys“k“`ć górnej krawędzi elewacji fr“nt“wej: “d 3,8 m do 4,5 m; 

6) budynki kryte dachami minimum dwuspadowymi, o s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych “d 30º d“ 40º, 
z d“”uszczeniem innej ge“metrii dachów na ”“wierzchni maksymalnie 10% rzutu dachu w “dniesie-

niu do pojedynczego budynku. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”“wierzchnia dziaJki bud“wlanej: 600 m2; 

2) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJek bud“wlanych: 20 m; 

3) kąt nachylenia granic dziaJek bud“wlanych w st“sunku d“ linii r“zgraniczających terenu PŁWŁ5064ŁKŚŁŚ, 
zawarty w ”rzedziale “d 85º d“ 95ºŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: PŁWŁ5061ŁKŚŁL, PŁWŁ5064ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

Zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych realizuje 
się w oparciu o nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5061.KD.L, P.W.5064.KD.D. 

§ 49. Teren elementarny P.W.5043.MW,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z d“”uszczeniem usJug; 
2) zakres usJug zg“dny z § 6, ust. 1, pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 40% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 

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

1) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna powierzchnia zabud“wy: 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) wys“k“`ć zabud“wy: “d 2 d“ 3 k“ndygnacji nadziemnych, nie więcej niw 13 m; 

4) budynki kryte dachami “ s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych d“ 30º, z d“”uszczeniem innej ge“metrii 
dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego budynku; 

5) wzdJuw “b“wiązujących linii zabud“wy ustala się ty” zabud“wy “ nastę”ujących cechach: 
a) zabud“wa “brzewna, 
b) minimalna dJug“`ć ciągu zabud“wy realiz“wanej na”rzeciwk“ terenu PŁWŁ5041ŁźP: 50 m, 

c) minimalna dJug“`ć ciągu zabud“wy realiz“wanej na”rzeciwk“ terenu PŁWŁ5050ŁźNłWS,źP: 35 m, 
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d) wys“k“`ć zabud“wy: 3 k“ndygnacje nadziemne, nie więcej niw 13 m, 

e) elewacja eks”“n“wana “d str“ny dr“gi ”ublicznej bez zaJamaL ”Jaszczyzny ty”u balk“ny, l“ggie, 
galerie, z dopuszczeniem wykuszy; 

6) usJugi l“kalizuje się wyJącznie w budynkach mieszkalnych, nie wywej niw d“ ”ierwszej k“ndygnacji 
nadziemnej wJącznie; 

7) zakazuje się l“kalizacji: 
a) w“ln“ st“jących lub d“bud“wanych stacji transf“rmat“r“wych w “dlegJ“`ci mniejszej niw 20 m 

od drogi publicznej, 

b) garawy naziemnych, 
c) tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, z wyjątkiem sieci 

i infrastruktury telekomunikacyjnej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarnego. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenu P.W.5061.KD.L; 

2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

Zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych realizuje 
się w oparciu o nowe sieci uzbrojenia w terenie P.W.5061.KD.L. 

§ 50. Teren elementarny P.W.5044.MW/U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usJugami - z zastrzeweniem ustŁ 1 

pkt 2; 

2) przeznaczenie terenu 1.U, oznaczonego na rysunku planu: 

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usJugami lub 

b) zabud“wa usJug“wa; 
3) d“”uszczalny zakres usJug: 

a) zgodny z § 6, ust. 1, pkt 1 - z zastrzeweniem ustŁ 1 pkt 4, 

b) w terenie 1.U, w budynkach mieszkalnych, zgodny z § 6, ust. 1, pkt 1; 

4) w terenie 1.U w budynkach usJug“wych d“”uszcza się wyJącznie zakres usJug: 
a) “`wiata, 
b) wJ“bek, 
c) obiekty opieki zdrowotnej, 

d) “biekty ”“m“cy s”“Jecznej, 
e) gastronomia. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 40% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 

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

1) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku planu; 

2) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) wys“k“`ć zabud“wy: 3 k“ndygnacje nadziemne, nie więcej niw 13 m, z dopuszczeniem zabudowy 

usJug“wej na terenie 1ŁU “ wys“k“`ci 2 k“ndygnacji nadziemnych; 
4) budynki kryte dachami “ s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych d“ 30º, z d“”uszczeniem innej ge“metrii 

dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego budynku; 

5) wzdJuw dróg ”ublicznych i terenu 1.ZP w terenie P.W.5050.ZN/WS,ZP ustala się ty” zabud“wy “ na-

stę”ujących cechach: 

a) zabud“wa “brzewna, 
b) minimalna dJug“`ć ciągu zabud“wy: 50 m; 

6) ustala się ty” zabud“wy mieszkani“wej, ”“za terenem, “ którym m“wa w ust. 3 pkt 5, “ nastę”ują-
cych cechach: 

a) maksymalna dJug“`ć elewacji pojedynczego budynku: 15 m, 

b) budynki w“ln“ st“jące “ maksymalnej powierzchni zabudowy pojedynczego budynku: 250 m2; 
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7) ustala się zamknięcie k“m”“zycyjne “biektem bud“wlanym, “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
8) usJugi l“kalizuje się, z wyJączeniem terenu 1ŁU: 

a) wyJącznie w budynkach mieszkalnych, nie wywej niw d“ ”ierwszej k“ndygnacji nadziemnej wJącznie, 
b) “b“wiązk“w“ w budynkach mieszkalnych realiz“wanych wzdJuw terenu PŁWŁ5061ŁKŚŁL, terenu 

P.W.5068.KD.L i terenu P.W.5086.KP, na powierzchni minimum 80% pierwszej kondygnacji 

nadziemnej; 

9) zakazuje się l“kalizacji: 
a) tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, z wyjątkiem sieci 

i infrastruktury telekomunikacyjnej, 

b) w“ln“ st“jących lub d“bud“wanych stacji transf“rmat“r“wych w odlegJ“`ci mniejszej niw 20 m 

“d dróg ”ublicznych i terenu P.W.5050.ZN/WS,ZP, 

c) reklam w“ln“ st“jących wzdJuw dróg ”ublicznych i terenu P.W.5050.ZN/WS,ZP. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“, z wyjątkiem wydzielenia terenu 1ŁU lub czę`ci z terenu 1.U. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: PŁWŁ5061ŁKŚŁL, PŁWŁ5068ŁKŚŁŚ; 
2) d“”uszcza się “bsJugę ”“”rzez teren PŁWŁ5050ŁźNłWS,źP; 
3) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych reali-
zuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5061.KD.L, P.W.5068.KD.D, 

P.W.5044.MW/U, P.W.5050.ZN/WS,ZP; 

2) d“”uszcza się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wej 15ł0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV. 

§ 51. Teren elementarny P.W.5045.ZP,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zieleL urządz“na; 
2) w terenie 1.U, oznaczonym na rysunku ”lanu, d“”uszcza się l“kalizację usJug w zakresie: 

a) gastronomia, 

b) hotele, 

c) “`wiata, 
d) rozrywka, 

e) widowiskowe obiekty kultury, 

f) wystawy i ekspozycje, 

g) obiekty upowszechniania kultury, 

h) obiekty opieki zdrowotnej, 

i) obiekty pomocy s”“Jecznej, 
j) poradnie medyczne; 

k) obiekty naukowe i badawcze; 

3) w terenie 1ŁU d“”uszcza się l“kalizację zabud“wy zamieszkania zbi“r“weg“; 
4) w terenie 3ŁźP, “znacz“nym na rysunku ”lanu, d“”uszcza się bud“wę dr“gi wewnętrznej z miejscami 

postojowymi dla sam“ch“dów “s“b“wych; 
5) czę`ć terenu ”rzeznacz“na ”“d bud“wnictw“ “chr“nne na wy”adek stanu zagr“wenia ”aLstwa lub 

wojny, oznaczona na rysunku planu. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu biologicznie czynnego: 

a) 50% powierzchni terenu 1.U, terenu 3.ZP, 

b) 70% powierzchni terenu 2.ZP, oznaczonego na rysunku planu, 

c) 90% powierzchni terenu poza wydzieleniami 1.U, 2.ZP i 3.ZP; 

3) na terenie 1ŁU d“”uszcza się niezbędną wycinkę drzew i krzewów związaną z odtworzeniem zabyt-

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

1) ustala się “chr“nę zabytku ｭPark ”rzy WkrzaLskiejｬ, ujęteg“ w ewidencji zabytków i wskazanego do 

w”isu d“ rejestru zabytków - wyznacz“ny teren dawneg“ zaJ“wenia ”ark“w“-ogrodowego, oznaczony 

na rysunku ”lanu, dla któreg“ “b“wiązuje: 
a) utrzymanie czyteln“`ci granic zaJ“wenia, 
b) zachowanie i utrzymanie k“m”“zycji r“z”lan“wania ciągów wewnętrznych pieszo-jezdnych, na-

wierzchni brukowych, 

c) ”rzywrócenie czyteln“`ci ukJadu k“munikacyjneg“ z wyraunym “znaczeniem `ciewek ”ieszych 
i dróg ”ark“wych, 

d) zachowanie i utrzymanie kompozycji i skJadu gatunk“weg“ dawneg“ ”arku, 
e) zakaz zabudowy terenu, z zastrzeweniem ustŁ 3 pkt 2; 

2) na terenie 1ŁU d“”uszcza się “dtw“rzenie zabytk“wej zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu we-

dJug nastę”ujących zasad: 
a) l“kalizacja budynków w miejscach ich ”ierw“tneg“ usytu“wania, wedJug archiwalnej d“kumentacji, 
b) wyksztaJcenie “bud“waneg“, wewnętrzneg“ dziedziLca “ minimalnej powierzchni 1500 m2, 

c) maksymalna powierzchnia zabudowy: 2000 m2, 

d) maksymalna wys“k“`ć zabud“wy: 2 k“ndygnacje nadziemne, w tym druga w ”“ddaszu uwytko-

wym, nie więcej niw 10 m; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

4) ustala się “chr“nę wid“ku na zabytek ｭPark ”rzy WkrzaLskiejｬ, w terenie ”“za granicą zabytku, ”o-

przez: 

a) utrzymanie “si wid“k“wej stan“wiącej ”rzedJuwenie terenu PŁWŁ5068ŁKŚŁŚ, 
b) zakaz n“wych nasadzeL drzew i wys“kich krzewów, 
c) zakaz lokalizacji reklam, 

d) zakaz l“kalizacji inwynieryjnych urządzeL sieci“wych; 
5) zakazuje się l“kalizacji: 

a) miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów, z wyjątkiem miejsc ”“st“j“wych na terenach 1ŁU, 3ŁźP, 
b) reklam, 

c) tymczasowych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“Ł 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“, z wyjątkiem wydzielenia terenu 1ŁU; 
2) ustala się “gólny d“stę” d“ terenu, z wyjątkiem terenu 1ŁUŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: PŁWŁ5061ŁKŚŁL, PŁWŁ5063ŁKŚŁŚ, PŁWŁ5079ŁKŚW; 
2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych reali-
zuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5061.KD.L, P.W.5063.KD.D, 

P.W.5079.KDW, P.W.5045.ZP,U oraz w terenie 3.ZP; 

2) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę i rem“nt “raz bud“wę w nowej l“kalizacji sieci w“d“ciąg“wej, 
”“za terenem ”rzeznacz“nym ”“d bud“wnictw“ “chr“nne na wy”adek stanu zagr“wenia ”aLstwa lub 
wojny; 

3) w terenie 1ŁU d“”uszcza się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wej 15ł0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 
15 kV. 

§ 52. Teren elementarny P.W.5046.U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabud“wa usJug“wa; 
2) d“”uszczalny zakres usJug: 

a) obiekt kultu religijnego, 

b) gastronomia, 

c) hotel, 

d) rozrywka, 

e) widowiskowe obiekty kultury, 

f) wystawy i ekspozycje; 



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 117 ｦ 15567 ｦ Poz. 2161 

 

3) zakazuje się l“kalizacji: 
a) stacji paliw, 

b) warsztatów mechaniki ”“jazd“wej i stacji “bsJugi ”“jazdówŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 20% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 

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

1) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) wys“k“`ć zabud“wy: “d 8 m do 16 m - z zastrzeweniem ustŁ 3 pkt 4; 

4) maksymalna wys“k“`ć “biektu kultu religijneg“: 30 m; 

5) minimalna dJug“`ć elewacji budynku “d str“ny terenu PŁWŁ5086ŁKP: 30 m; 

6) budynki kryte dachami “ s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych d“ 30º, z d“”uszczeniem innej ge“metrii 
dachów na powierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego budynku; 

7) zakazuje się l“kalizacji: 
a) garawy naziemnych, 
b) tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, z wyjątkiem sieci 

i infrastruktury telekomunikacyjnej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“Ł 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: PŁWŁ5059ŁKŚŁL, PŁWŁ5068ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

Zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych realizuje się 
w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5059.KD.L, P.W.5068.KD.D, P.W.5086.KP. 

§ 53. Teren elementarny P.W.5047.US,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: usJugi s”“rtu; 
2) d“”uszcza się usJugi t“warzyszące i jeden “biekt zamieszkania zbi“r“weg“ związany z “bsJugą tere-

nu, taki jak hotel sportowy; 

3) d“”uszczalny zakres usJug t“warzyszących: 
a) edukacja ekologiczna, 

b) kultura, 

c) jeden obiekt gastronomii, taki jak restauracja, kawiarnia, cukiernia itd.; 

4) czę`ć terenu ”rzeznacz“na ”“d bud“wnictw“ “chr“nne na wy”adek stanu zagr“wenia ”aLstwa lub w“jny, 
oznaczona na rysunku planu. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 40% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) powierzchnia zabudowy limitowana wyznaczonymi liniami zabudowy; 

3) wys“k“`ć zabud“wy: 
a) maksymalnie 10 m, z wyjątkiem zabud“wy na terenie 1ŁUS,U, “znacz“nym na rysunku ”lanu, 
b) na terenie 1.US,U: od 12 m do 13 m; 

4) budynki kryte dachami “ s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych d“ 30º, z d“”uszczeniem innej ge“metrii 
dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego budynku; 

5) zakazuje się: 
a) l“kalizacji reklam ”“między terenami PŁWŁ5050ŁźNłWS,źP i P.W.5062.KD.L, 

b) lokalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, 
z wyjątkiem: naziemnych urządzeL s”“rt“wych, sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej; 
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6) w terenie ”rzeznacz“nym ”“d bud“wnictw“ “chr“nne na wy”adek stanu zagr“wenia ”aLstwa lub 
wojny zakazuje się bud“wy sieci inwynieryjnych “raz nasadzeL drzew; 

7) “gr“dzenia “d str“ny dróg ”ublicznych i terenu PŁWŁ5050ŁźNłWS,źP, realizuje się wyJącznie awuro-

we, o maksymalnej wys“k“`ci 3 m. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”“wierzchnia dziaJki budowlanej: 7000 m2; 

2) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJek bud“wlanych “d dróg ”ublicznych: 100 m; 

3) kąt nachylenia granic dziaJek bud“wlanych w st“sunku d“ linii r“zgraniczających dr“gi ”ubliczne, 
zawarty w ”rzedziale “d 85º d“ 95ºŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: PŁWŁ5062ŁKŚŁL, PŁWŁ5076ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych realizuje 
się w oparciu o nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5062.KD.L, P.W.5076.KD.D, P.W.5075.KP; 

2) d“”uszcza się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wej 15ł0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV; 

3) d“”uszcza się realizację kanalizacji sanitarnej “raz rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnych, ”“za 
wyznaczonymi liniami zabudowy; 

4) d“”uszcza się l“kalizację ”rze”“m”“wni `ciekówŁ 

§ 54. Teren elementarny P.W.5048.ZP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zieleL urządz“na; 
2) inwestycja celu publicznego; 

3) czę`ć terenu ”rzeznacz“na ”“d bud“wnictw“ “chr“nne na wy”adek stanu zagr“wenia ”aLstwa lub 
wojny, oznaczona na rysunku planu. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) ustala się “chr“nę i zachowanie oznaczonego na rysunku planu sz”aleru drzew, dla któreg“ “b“wiązuje: 
a) utrzymanie skJadu gatunk“weg“ drzew, 
b) wycinka wys“kich krzewów i drzew sam“siewnych zakJócających hist“ryczną k“m”“zycję zieleni; 

2) d“”uszcza sie uzu”eJnienia chr“ni“neg“ sz”aleru drzew wyJącznie w gatunkach chronionego szpaleru; 

3) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 70% ”“wierzchni terenu elementarneg“Ł 

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

1) ustala się “chr“nę wid“ku na zabytek ｭPark ”rzy WkrzaLskiejｬ w terenie, poprzez: 

a) utrzymanie “si wid“k“wej stan“wiącej ”rzedJuwenie terenu PŁWŁ5068ŁKŚŁŚ, 
b) bud“wę ciągu ”ieszeg“, w terenie oznaczonym na rysunku planu; 

2) zakazuje się: 
a) l“kalizacji “biektów bud“wlanych z wyjątkiem “biektów maJej architektury, 
b) nasadzeL drzew i wys“kich krzewów, z wyjątkiem uzu”eJnieL sz”aleru drzew “ których m“wa 

w ust. 2 pkt 2, 

c) l“kalizacji miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów, 
d) lokalizacji reklam, z wyjątkiem tradycyjnych sJu”ów “gJ“szeni“wych, 
e) lokalizacji tymczasowych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, 
f) przegradzania terenu elementarnego; 

3) w terenie ”rzeznacz“nym ”“d bud“wnictw“ “chr“nne na wy”adek stanu zagr“wenia ”aLstwa lub 
w“jny zakazuje się bud“wy sieci inwynieryjnych “raz nasadzeL drzewŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“Ł 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ObsJuga z terenów: PŁWŁ5059ŁKŚŁL, PŁWŁ5068ŁKŚŁŚŁ 
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6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie wód “”ad“wych realizuje się w oparciu 

o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5059.KD.L, P.W.5068.KD.D, P.W.5048.ZP; 

2) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę i rem“nt “raz bud“wę w nowej l“kalizacji sieci w“d“ciąg“wej, 
”“za terenem ”rzeznacz“nym ”“d bud“wnictw“ “chr“nne na wy”adek stanu zagr“wenia ”aLstwa lub 
wojny; 

3) ustala się l“kalizację studni awaryjnejŁ 

§ 55. Teren elementarny P.W.5049.MW/U,E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usJugami, stacje transf“rmat“r“we; 
2) zakres usJug zg“dny z § 6, ust. 1, pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 40% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 

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

1) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 35% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) ustala się ty” zabud“wy “ nastę”ujących cechach: 

a) budynki w“ln“ st“jące “ maksymalnej powierzchni zabudowy pojedynczego budynku: 200 m2, 

b) wys“k“`ć zabud“wy - z zastrzeweniem ustŁ 3 pkt 4: 3 k“ndygnacje nadziemne, nie więcej niw 
13 m, 

c) dJug“`ć elewacji ”“jedynczeg“ budynku: “d 14 m do 16 m, 

d) minimalna dJug“`ć ciągu zabud“wy, “ jednakowej formie architektonicznej: 60 m, 

e) elewacja eks”“n“wana “d str“ny dróg ”ublicznych i terenu PŁWŁ5048ŁźP bez zaJamaL ”Jaszczy-

zny typu balkony, loggie, galerie, z dopuszczeniem wykuszy, 

f) budynki kryte dachami “ s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych d“ 30º, z d“”uszczeniem innej 
ge“metrii dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego 

budynku; 

4) d“”uszcza się, w “dlegJ“`ci minimum 15 m “d dróg ”ublicznych i terenu P.W.5048.ZP, budynki 

o wys“k“`ci 2 k“ndygnacji nadziemnych; 
5) ustala się zamknięcia k“m”“zycyjne “biektami bud“wlanymi, “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
6) maksymalny wskaunik intensywn“`ci zabud“wy: 1,0; 
7) usJugi l“kalizuje się: 

a) wyJącznie w budynkach mieszkalnych, nie wywej niw d“ ”ierwszej k“ndygnacji nadziemnej wJącznie, 
b) “b“wiązk“w“ w budynkach mieszkalnych realiz“wanych wzdJuw PŁWŁ5059ŁKŚŁL, terenu 

P.W.5068.KD.D i terenu P.W.5048.ZP, na powierzchni minimum 80% pierwszej kondygnacji 

nadziemnej; 

8) zakazuje się l“kalizacji garawy naziemnych, z wyjątkiem garawy realiz“wanych w “dlegJ“`ci większej 
niw 20 m “d dróg ”ublicznych i terenu P.W.5048.ZP: 

a) wbudowanych w skarpy, 

b) budowanych w zes”“Jach “ minimalnej il“`ci 5 b“ksów garaw“wych, ”“d warunkiem uwytk“weg“ 

wyk“rzystania dachów garawy; 
9) zakazuje się l“kalizacji w“ln“ st“jących lub d“bud“wanych stacji transf“rmat“r“wych w “dlegJ“`ci 

mniejszej niw 20 m “d dróg ”ublicznych i terenu P.W.5048.ZP; 

10) ustala się “chr“nę niezakJóc“neg“ wid“ku z ciągu wid“k“weg“ terenu P.W.5068.KD.D na teren 

P.W.5002.ZN, oznaczonego na rysunku planu, w “bszarze któreg“ zakazuje się: 
a) l“kalizacji “biektów bud“wlanych “ wys“k“`ci większej niw 1 m, 

b) nasadzeL drzew i wys“kich krzewówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się parcelacji gruntu z wyjątkiem d“”uszcz“nej w ”lanie, “kre`l“nej na rysunku ”lanuŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: PŁWŁ5059ŁKŚŁL, PŁWŁ5067ŁKŚŁŚ, PŁWŁ5068ŁKŚŁŚ; 
2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 
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6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych reali-
zuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5059.KD.L, P.W.5067.KD.D, 

P.W.5068.KD.D P.W.5049.MW/U; 

2) ustala się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wych 15ł0,4 kV zasilanych linią kabl“wą 15 kV; 

3) d“”uszcza się realizację kanalizacji sanitarnej “raz rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnych; 
4) d“”uszcza się l“kalizację ”rze”“m”“wni `cieków sanitarnych. 

§ 56. Teren elementarny P.W.5050.ZN/WS,ZP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zieleL naturalna “raz w“dy ”“wierzchni“we z d“”uszczeniem zieleni urządz“nej; 
2) czę`ć terenu ”rzeznacz“na ”“d bud“wnictw“ “chr“nne na wy”adek stanu zagr“wenia ”aLstwa lub 

wojny, oznaczona na rysunku planu; 

3) inwestycja celu publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) czę`ć terenu “bjęta Systemem źieleni Miejskiej; 
2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 75% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 

3) zakazuje się: 
a) zasy”ywania, ”rzeksztaJcania istniejąceg“ zbi“rnika w“dneg“, 
b) wycinki nadw“dnych szuwarów i zadrzewieL w“kóJ zbi“rnika w“dneg“, 
c) zmiany istniejących st“sunków w“dnych, 
d) w”r“wadzania nie”“wądanych gatunków r“`lin “raz gatunków r“`lin niezg“dnych z siedliskiem, 

e) makroniwelacji terenu, 

f) realizacji nawierzchni nieprzepuszczalnych. 

4) d“”uszcza się maJą retencję w“dną; 
5) w n“wych nasadzeniach zieleni nalewy st“s“wać r“dzime gatunki drzew i krzewówŁ 

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

1) ustala się “chr“nę niezakJóc“neg“ wid“ku z ciągu wid“k“weg“ terenu PŁWŁ5068ŁKŚŁŚ na teren 
P.W.5002.ZN, oznaczonego na rysunku planu; 

2) w “bszarze niezakJóc“neg“ wid“ku, “znacz“nym na rysunku ”lanu zakazuje się: 
a) l“kalizacji “biektów bud“wlanych ”rzesJaniających wid“k z terenu P.W.5068.KD.D na teren 

P.W.5002.ZN, 

b) nasadzeL drzew; 
3) na terenie 1ŁźP, “znacz“nym na rysunku ”lanu, ustala się ”lac ”ubliczny z ciągiem ”ieszym; 
4) wzdJuw granicy z terenem P.WŁ5062ŁKŚŁL nakazuje się w”r“wadzenie zieleni urządz“nej: 

a) zJ“w“nej z gatunków drzew li`ciastych wys“kich lub bardz“ wys“kich, “ pokroju kulistym, 

b) “ minimalnej, Jącznej dJug“`ci ciągu drzew: 300 m, 

c) w regularnym ukJadzie sadzenia drzew, 
d) “dstę”ach między drzewami równych ”“J“wie ”rzeciętnej `rednicy k“r“ny; 

5) ustala się ciągi ”iesze, “znacz“ne na rysunku ”lanu w ”rzybliw“nym ”rzebiegu, stan“wiące ”rzedJuwe-

nie ciągów ”ieszych wyznacz“nych w terenach: P.W.5026.ZP, P.W.5086.KP, P.W.5032.ZP; 

6) dopuszcza się: 
a) bud“wę `ciewek r“wer“wych, 
b) bud“wę d“jazdu d“ terenu PŁWŁ5044ŁMWłU, na”rzeciwk“ terenu PŁWŁ5043ŁMW,U, w “dlegJ“`ci 

minimalnej 20 m od terenu P.W.5090.E/KPS, o maksymalnej szer“k“`ci 5 m; 

7) zakazuje się l“kalizacji “biektów bud“wlanych, z wyjątkiem: 
a) “biektów maJej architektury, 
b) k“nstrukcji “”“r“wych związanych z zabezpieczeniem skarp, 

c) “biektów maJej retencji w“dnej “raz innych “biektów inwynierskich związanych z “bsJugą tech-

niczną zbi“rników w“dnych, 
d) budowy dojazdu, o którym mowa w ust. 3 pkt 6c; 

8) zakazuje się: 
a) l“kalizacji miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów, 
b) przegradzania terenu, 
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c) bud“wy ”“dziemnych sieci inwynieryjnych na “bszarze ”rzeznacz“nym ”“d bud“wnictw“ “chr“nne 

na wy”adek w”r“wadzenia stanu zagr“wenia ”aLstwa lub w“jny, 
d) reklam w“ln“ st“jących i wbudowanych, 

e) tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“Ł 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”arcelacji gruntu; 
2) ustala się d“stę” “gólny d“ terenuŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ObsJuga z terenów: PŁWŁ5059ŁKŚŁL, PŁWŁ5061ŁKŚŁL, PŁWŁ5062ŁKŚŁL, PŁWŁ5067ŁKŚŁŚ, PŁWŁ5068ŁKŚŁŚŁ 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, energię elektryczną “raz “d”r“wadzenie wód “”ad“wych realizuje się w oparciu 

o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5059.KD.L, P.W.5061.KD.L, P.W.5062.KD.L, 

P.W.5067.KD.D, P.W.5068.KD.D, P.W.5050.ZN/WS,ZP, P.W.5002.ZN; 

2) ustala się realizację kanalizacji sanitarnej i deszczowej, z pasem technicznym oznaczonym na rysunku 

planu; 

3) d“”uszcza się realizację sieci inwynieryjnych w drodze dojazdowej do terenu P.W.5044.MW/U, o któ-
rej mowa w ust. 3, pkt 6c. 

§ 57. Teren elementarny P.W.5051.KSP,U/E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: stacja ”aliw ”Jynnych i gazu ”Jynneg“, stacja transf“rmat“r“wa; 
2) d“”uszcza się usJugi t“warzyszące w zakresie: handel detaliczny, gastr“n“mia, “biekty “bsJugi ”“jaz-

dów takie jak myjnia, stan“wiska ”rzegląd“we, stacja diagn“stycznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 20% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
2) zakaz zanieczyszczania `r“d“wiska grunt“w“-wodnego. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna wys“k“`ć zabud“wy: 2 k“ndygnacje nadziemne, nie więcej niw 8 m; 

3) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
4) budynki kryte dachami “ s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych d“ 30º, z dopuszczeniem innej geometrii 

dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego budynku; 

5) d“”uszcza się wyJącznie zag“s”“dar“wanie tymczas“we: 
a) związane z podstawowym przeznaczeniem terenu, 

b) w formie zaplecza budowy związaneg“ z realizacją inwestycji dla innych dziaJek bud“wlanych; 
6) maksymalna wys“k“`ć “biektów tymczas“wych: 1 k“ndygnacja i 6 m, liczona od poziomu terenu do 

najwywszeg“ ”unktu ”rzekrycia “biektuŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarnego. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenu PŁWŁ5057ŁKŚŁG ”“”rzez l“kalizację nie więcej niw jedneg“ zjazdu; 
2) d“”uszcza się l“kalizację jedneg“ zjazdu na teren PŁWŁ5057ŁKŚŁG lub PŁWŁ5058ŁKŚŁź; 
3) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych reali-
zuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenie P.W.5057.KD.G; 

2) ustala się likwidację na”“wietrznej sieci elektr“energetycznej 15 kV i bud“wę jak“ sieci kabl“wej 
w terenie P.W.5057.KD.G; 

3) do czasu likwidacji napowietrznej sieci elektroenergetycznej 15 kV d“”uszcza się jej rem“nt; 
4) ustala się realizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV. 
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§ 58. Tereny elementarne P.W.5052.U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabud“wa usJug“wa; 
2) “b“wiązk“wy zakres usJug: 

a) policja i sJuwby “chr“ny, 
b) sJuwby rat“wnictwa medycznego, 

c) straw ”“warna, 
3) uzu”eJniający, d“”uszczalny zakres usJug: 

a) handel detaliczny w obiektach o ”“wierzchni s”rzedawy d“ 2000 m2, 

b) biura, 

c) hotele, 

d) gastronomia, 

e) widowiskowe obiekty kultury, 

f) obiekty upowszechniania kultury, 

g) rozrywka, 

h) wystawy i ekspozycje, 

i) obiekty kultu religijnego, 

j) obiekty naukowe i badawcze; 

4) d“”uszcza się zabud“wę zamieszkiwania zbi“r“weg“; 
5) zakazuje się l“kalizacji: 

a) warsztatów mechaniki ”“jazd“wej i stacji “bsJugi ”“jazdów, 
b) stacji paliw ”Jynnych i gazu ”Jynneg“ d“ ”“jazdów sam“ch“d“wychŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 

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

1) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) wys“k“`ć zabud“wy: “d 8 m do 18 m - z zastrzeweniem ustŁ 3 pkt 4; 

4) maksymalna wys“k“`ć “biektu kultu religijnego: 30 m; 

5) budynki kryte dachami “ s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych d“ 30º, z d“”uszczeniem innej ge“metrii 
dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego budynku; 

6) ustala się zamknięcia k“m”“zycyjne “biektami budowlanymi, oznaczone na rysunku planu; 

7) na terenach naziemnych ”arkingów nasadzenia drzew wedJug wskaunika: minimum 1 drzew“ na 
5 miejsc postojowych; w ”rzy”adku realizacji mniejszej il“`ci miejsc ”“st“j“wych niw 5 stan“wisk, 
minimum 2 drzewa; 

8) zakazuje się l“kalizacji w“ln“ st“jących lub d“bud“wanych stacji transf“rmat“r“wych w “dlegJ“`ci 
mniejszej niw 20 m “d dróg ”ublicznych; 

9) zakazuje się l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, 
z wyjątkiem sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”“wierzchnia dziaJki bud“wlanej: 
a) ”rzylegającej d“ terenu PŁWŁ5053ŁMW,U: 2000 m2, 

b) 4000 m2, z wyjątkiem dziaJek “ których m“wa w ust. 4 pkt 1a; 

2) ustala się wydzielenie jednej dziaJki “ powierzchni minimum 8000 m2, ”rzeznacz“nej dla usJug “ których 

mowa w ust. 2; 

3) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki bud“wlanej: 
a) 100 m od strony terenu P.W.5057.KD.G, 

b) 50 m od strony terenu P.W.5063.KD.D, 

c) 80 m od strony terenu P.W.5059.KD.L; 

4) ustala się kąt nachylenia granic dziaJek bud“wlanych, w st“sunku d“ linii r“zgraniczającej dr“gi ”u-

bliczne: 

a) “dn“szący się d“ ”asa terenu gJęb“k“`ci 40 m, bez”“`redni“ ”rzylegająceg“ d“ linii r“zgranicza-

jącej dr“gę ”ubliczną, 
b) zawarty w przedziale od 850 do 950. 
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5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenu P.W.5059.KD.L; 

2) d“”uszcza sie l“kalizację jedneg“ zjazdu z terenu PŁWŁ5057ŁKŚŁG, który musi “bsJugiwać dziaJkę 
nr 4/7 z “brębu 3066; 

3) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych reali-
zuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5057.KD.G, P.W.5058.KD.Z, 

P.W.5059.KD.L, P.W.5063.KD.D, P.W.5052.U; 

2) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę i rem“nt “raz bud“wę w n“wej l“kalizacji sieci w“d“ciąg“wej 
lub jej ”rzeJ“wenie w teren P.W.5059.KD.L; 

3) ustala się likwidację na”“wietrznej sieci elektr“energetycznej 15 kV i bud“wę jak“ sieci kabl“wej 
w terenie P.W.5057.KD.G; 

4) do czasu likwidacji napowietrznej sieci elektroenergetycznej 15 kV d“”uszcza się jej rem“nt; 
5) d“”uszcza się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wych 15ł0,4 kV zasilanych linią kabl“wą 15 kV. 

§ 59. Tereny elementarne P.W.5053.MW,U,E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z d“”uszczeniem usJug, stacja trans-

formatorowa; 

2) zakres usJug zg“dny z § 6, ust. 1, pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 40% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 

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

1) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 40% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) wys“k“`ć zabud“wy: 

a) sytuowanej w “b“wiązującej linii zabud“wy: 3 k“ndygnacje nadziemne, nie więcej niw 13 m, 

b) sytu“wanej ”“za “b“wiązującą linią zabud“wy: “d 2 d“ 3 k“ndygnacji nadziemnych, nie więcej 
niw 13 m; 

4) budynki w“ln“ st“jące “ maksymalnej powierzchni zabudowy pojedynczego budynku: 250 m2; 

5) maksymalna dJug“`ć elewacji ”“jedynczeg“ budynku: 18 m; 

6) budynki kryte dachami “ s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych d“ 30º, z d“”uszczeniem innej ge“metrii 
dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego budynku; 

7) maksymalny wskaunik intensywn“`ci zabud“wy: 1,0; 
8) usJugi l“kalizuje się wyJącznie w budynkach mieszkalnych, nie wywej niw d“: 

a) drugiej k“ndygnacji nadziemnej wJącznie, w budynkach sytu“wanych na “b“wiązującej linii zabud“wy, 
b) ”ierwszej k“ndygnacji nadziemnej wJącznie, z wyjątkiem budynków “ których m“wa w ust. 3 

pkt 8a; 

9) zakazuje się l“kalizacji: 
a) tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, z wyjątkiem sieci 

i infrastruktury telekomunikacyjnej; 

b) w“ln“ st“jących lub d“bud“wanych stacji transf“rmat“r“wych w “dlegJ“`ci mniejszej niw 20 m 

od drogi publicznej, 

c) reklam od strony terenu P.W.5001.ZN. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“Ł 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenu P.W.5063.KD.D; 

2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 
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6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych reali-
zuje się w oparciu o nowe sieci uzbrojenia w terenie P.W.5063.KD.D; 

2) ustala się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wej 15ł0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV. 

§ 60. Teren elementarny P.W.5054.U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabud“wa usJug“wa; 
2) d“”uszczalny zakres usJug: 

a) handel detaliczny w obiektach o ”“wierzchni s”rzedawy d“ 2000 m2, 

b) biura, 

c) gastronomia, 

d) “`wiata, 
e) obiekty upowszechniania kultury, 

f) obiekty kultu religijnego, 

g) poradnie medyczne; 

h) hotele, 

i) rozrywka, 

j) widowiskowe obiekty kultury, 

k) wystawy i ekspozycje, 

l) obiekty naukowe i badawcze, 

m) usJugi dr“bne, 
n) wJ“bki; 

3) d“”uszcza się l“kalizację zabud“wy zamieszkiwania zbi“r“weg“; 
4) zakazuje się l“kalizacji: 

a) warsztatów mechaniki ”“jazd“wej i stacji “bsJugi ”“jazdów “d str“ny dróg l“kalnych, 
b) stacji ”aliw ”Jynnych i gazu ”Jynneg“ d“ ”“jazdów sam“ch“d“wychŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 

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

1) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) wys“k“`ć zabud“wy: “d 2 d“ 4 k“ndygnacji nadziemnych, nie więcej niw 18 m; 

4) budynki kryte dachami “ s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych d“ 30º, z d“”uszczeniem innej ge“metrii 
dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego budynku; 

5) ustala się zamknięcie k“m”“zycyjne “biektem bud“wlanym, “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
6) na terenach naziemnych ”arkingów nasadzenia drzew wedJug wskaunika: minimum 1 drzew“ na 

5 miejsc postojowych; w ”rzy”adku realizacji mniejszej il“`ci miejsc ”“st“j“wych niw 5 stan“wisk, 
minimum 2 drzewa; 

7) zakazuje się l“kalizacji w“ln“ st“jących lub d“bud“wanych stacji transformatorowych w “dlegJ“`ci 
mniejszej niw 20 m “d dróg ”ublicznych; 

8) zakazuje się l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, 
z wyjątkiem sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”“wierzchnia dziaJki bud“wlanej: 2000 m2; 

2) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki bud“wlanej: 
a) 80 m od strony terenu P.W.5059.KD.L, 

b) 30 m od strony terenu P.W.5063.KD.D; 

3) ustala się kąt nachylenia granic dziaJek bud“wlanych, w stosunku do linii r“zgraniczającej dr“gi ”u-

bliczne: 

a) “dn“szący się d“ ”asa terenu gJęb“k“`ci 20 m, bez”“`redni“ ”rzylegająceg“ d“ linii r“zgranicza-

jącej dr“gę ”ubliczną, 
b) zawarty w przedziale od 850 do 950. 
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5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: PŁWŁ5059ŁKŚ.L, P.W.5061.KD.L, P.W.5063.KD.D; 

2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych reali-
zuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5059.KD.L, P.W.5061.KD.L, 

P.W.5063.KD.D, P.W.5054.U; 

2) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę i rem“nt “raz bud“wę w n“wej l“kalizacji sieci w“d“ciąg“wej, 
”“za wyznacz“ną linią zabud“wy lub jej ”rzeJ“wenie w teren P.W.5059.KD.L; 

3) d“”uszcza się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wych 15ł0,4 kV zasilanych linią kabl“wą 15 kV. 

§ 61. Teren elementarny P.W.5055.MW,U,E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z d“”uszczeniem usJug, stacje trans-

formatorowe; 

2) zakres usJug zg“dny z § 6, ust. 1, pkt 1. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 

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

1) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 40% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) wys“k“`ć zabud“wy - z zastrzeweniem ustŁ 3 pkt 4: od 3 do 4 k“ndygnacji nadziemnych, nie więcej 

niw 16 m; 

4) d“”uszcza się, w “dlegJ“`ci minimum 15 m “d dróg ”ublicznych i terenu P.W.5019.ZP/KP, budynki 

o wys“k“`ci 2 k“ndygnacji nadziemnych; 
5) budynki kryte dachami “ s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych d“ 30º, z d“puszczeniem innej geometrii 

dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego budynku; 

6) ustala się zamknięcie k“m”“zycyjne “biektem bud“wlanym, “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
7) maksymalny wskaunik intensywn“`ci zabud“wy: 1,0; 
8) usJugi l“kalizuje się: 

a) wyJącznie w budynkach mieszkalnych, nie wywej niw d“ drugiej k“ndygnacji nadziemnej wJącznie, 
b) “b“wiązk“w“ w budynkach mieszkalnych realiz“wanych wzdJuw terenu PŁWŁ5059ŁKŚŁL i terenu 

P.W.5019.ZP/KP, na powierzchni minimum 80% pierwszej kondygnacji nadziemnej; 

9) zakazuje się l“kalizacji: 
a) tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, z wyjątkiem sieci 

i infrastruktury telekomunikacyjnej, 

b) w“ln“ st“jących lub d“bud“wanych stacji transf“rmat“r“wych w “dlegJ“`ci mniejszej niw 20 m 

“d dróg ”ublicznych; 
10) zakazuje się l“kalizacji garawy naziemnych, z wyjątkiem garawy realiz“wanych w “dlegJ“`ci większej 

niw 20 m “d dróg ”ublicznych i terenu P.W.5019.ZP/KP: 

a) wbudowanych w skarpy, 

b) budowanych w zes”“Jach o minimalnej il“`ci 5 b“ksów garaw“wych, ”“d warunkiem uwytk“weg“ 
wyk“rzystania dachów garawyŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“Ł 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: PŁWŁ5059ŁKŚŁL, PŁWŁ5060ŁKŚŁL, P.W.5021.KD.D; 

2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych realizuje 
się w oparciu o nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5059.KD.L, P.W.5060.KD.L, P.W.5021.KD.D, 

P.W.5019.ZP/KP; 
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2) ustala się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wych 15ł0,4 kV zasilanych linią kabl“wą 15 kV. 

§ 62. Teren elementarny P.W.5056.U,E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: 

a) zabud“wa usJug“wa, stacje transf“rmat“r“we, z wyjątkiem terenu 1ŁUłWS,źP, “znacz“neg“ na 
rysunku planu, 

b) wody powierzchniowe z d“”uszczeniem zieleni urządz“nej; 
2) zakres usJug: 

a) wywsze uczelnie, 
b) “`wiata, 
c) obiekty naukowe i badawcze, 

d) obiekty kongresowe i konferencyjne, 

e) biura, 

f) hotele, 

g) gastronomia, 

h) obiekty kultu religijnego, 

i) rozrywka, 

j) widowiskowe obiekty kultury, 

k) obiekty upowszechniania kultury, 

l) wystawy i ekspozycje, 

m) sport i rekreacja, 

n) szpitale, 

o) wJ“bki, 
p) poradnie medyczne, 

r) handel detaliczny w obiektach o ”“wierzchni s”rzedawy d“ 2000 m2, 

s) “biekty lecznictwa zwierząt; 
3) d“”uszcza się zabud“wę zamieszkiwania zbi“r“weg“; 
4) zakazuje się l“kalizacji: 

a) warsztatów mechaniki pojazdowej i stacji “bsJugi ”“jazdów, 
b) stacji ”aliw ”Jynnych i gazu ”Jynneg“ d“ ”“jazdów sam“ch“d“wych; 

5) na terenie 1ŁU, “znacz“nym na rysunku ”lanu, l“kalizuje się usJugi celu ”ubliczneg“Ł 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu biologicznie czynnego: 

a) 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej, 
b) 90% powierzchni terenu 1.U/WS,ZP; 

2) na terenie 1ŁUłWS,źP zakazuje się: 
a) zasy”ywania, ”rzeksztaJcania istniejąceg“ zbi“rnika w“dneg“, 
b) wycinki nadw“dnych szuwarów i zadrzewieL w“kóJ zbiornika wodnego, 

c) zmiany istniejących st“sunków w“dnychŁ 

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

1) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) wys“k“`ć zabud“wy: “d 2 d“ 4 k“ndygnacji nadziemnych, nie więcej niw 18 m; 

4) budynki kryte dachami “ s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych d“ 30º, z d“”uszczeniem innej ge“metrii 
dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego budynku; 

5) ustala się zamknięcie k“m”“zycyjne “biektem bud“wlanym, “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
6) na terenach naziemnych ”arkingów nasadzenia drzew wedJug wskaunika: minimum 1 drzew“ na 

5 miejsc postojowych; w przypadku realizacji mniejszej il“`ci miejsc ”“st“j“wych niw 5 stan“wisk, 
minimum 2 drzewa; 

7) zakazuje się l“kalizacji garawy naziemnych, z wyjątkiem garawy realiz“wanych w “dlegJ“`ci większej 
niw 30 m “d dróg ”ublicznych: 
a) wbudowanych w skarpy, 

b) budowanych w zes”“Jach “ minimalnej il“`ci 5 b“ksów garaw“wych, ”“d warunkiem uwytk“weg“ 
wyk“rzystania dachów garawy, 
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c) budowanych w zes”“Jach d“bud“wanych d“ budynku mieszkalneg“, ”“d warunkiem uwytk“we-

g“ wyk“rzystania dachów garawy; 
8) zakazuje się: 

a) zabudowy terenu 1.U/WS,ZP, 

b) l“kalizacji w“ln“ st“jących lub d“bud“wanych stacji transf“rmat“r“wych w “dlegJ“`ci mniejszej 
niw 20 m “d dróg ”ublicznych, 

c) l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, z wy-

jątkiem: naziemnych urządzeL sportowych, sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) minimalna ”“wierzchnia dziaJki bud“wlanej: 
a) graniczącej z terenem P.W.5058.KD.Z: 15 000 m2, 

b) graniczącej z terenem P.W.5060.KD.L: 12 000 m2, z wyjątkiem dziaJki ”rzylegającej d“ terenu 
P.W.5021.KD.D, 

c) 180 m2, z wyjątkiem dziaJek “ których m“wa w ust. 4 pkt 1a, pkt 1b; 

2) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJek bud“wlanych: 
a) od terenu P.W.5058.KD.Z: 150 m, 

b) od terenu P.W.5060.KD.L: 90 m, z wyjątkiem dziaJki ”rzylegającej d“ terenu PŁWŁ5021ŁKŚŁŚ, 
c) od terenu P.W.5059.KD.L: 90 m, 

d) od terenu P.W.5021.KD.D: 50 m; 

3) kąt nachylenia granic dziaJek bud“wlanych w st“sunku d“ linii r“zgraniczających dr“gi ”ubliczne, 
zawarty w ”rzedziale “d 85º d“ 95ºŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: PŁWŁ5059ŁKŚŁL, PŁWŁ5060ŁKŚŁL, PŁWŁ5021ŁKŚŁŚ; 
2) d“”uszcza się l“kalizację jedneg“ zjazdu na teren PŁWŁ5058ŁKŚŁź; 
3) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych reali-
zuje się w oparciu o istniejące i nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5058.KD.Z, P.W.5059.KD.L, 

P.W.5060.KD.L, P.W.5021.KD.D; 

2) ustala się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wych 15ł0,4 kV zasilanych linią kabl“wą 15 kV. 

§ 63. Teren elementarny P.W.5057.KD.G 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica gJównaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) czę`ć terenu “bjęta Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) ustala się “chr“nę ”rzyr“dniczą terenu - uwytek ek“l“giczny ｭŚ“lina strumienia Grzęziniecｫ; 
3) w granicach uwytku ek“l“giczneg“ ｭŚ“lina strumienia Grzęziniecｫ “b“wiązują ryg“ry chr“niące wy-

stę”ujące wart“`ci ”rzyr“dnicze i walory krajobrazowe zgodnie z uchwaJą Rady Miasta Szczecin; 
4) nakazuje się zach“wanie ciągJ“`ci ”rzestrzennej i ”“wiązaL ek“l“gicznych ”“między terenem 

P.W.5001.ZN i terenem ”“J“w“nym na zachód “d ulicy PŁWŁ5057ŁKŚŁG um“wliwiającej ”rzej`cie dla 
zwierząt, na ”rzykJad w f“rmie ”rze”ustów ek“l“gicznychŁ 

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

1) nakazuje się w”r“wadzenie zieleni urządz“nej ”“ wsch“dniej str“nie dr“gi, na “dcinku z terenem 

P.W.5052.U: 

a) zJ“w“nej z gatunków drzew li`ciastych wys“kich lub bardz“ wys“kich, “ pokroju kulistym, 

b) “ minimalnej, Jącznej dJug“`ci ciągu drzew: 150 m, 

c) w regularnym ukJadzie sadzenia drzew, 
d) “dstę”ach między drzewami równych ”“J“wie ”rzeciętnej `rednicy k“r“ny; 

2) ”rzej`cia suche dla ”Jazów i gadów ”“między terenem PŁWŁ5001ŁźN i terenem ”“J“w“nym na zachód 
“d ulicy PŁWŁ5057ŁKŚŁG realizuje się wraz z systemem zabez”ieczeL ”rzed wch“dzeniem ”Jazów i gadów 

na dr“gę; 
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3) zakazuje się l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“darowania tymczasowego, 

z wyjątkiem “biektów ty”u ki“sk uliczny z ”rasą, jednak nie więcej niw trzy w terenie elementarnym; 

4) wzdJuw granicy uwytku ek“l“giczneg“ zakazuje się: 
a) umieszczania tablic reklamowych, z wyjątkiem n“`ników tablic inf“rmacyjnych “kre`lających 

f“rmę “chr“ny ”rzyr“dy, 
b) l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”“dziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”“d dr“gę ”ubliczną; 
2) szer“k“`ć ulicy w liniach rozgraniczających zmienna: “d 45,2 m do 50,0 m, zgodnie z rysunkiem 

planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ”rzekrój ulicy: dwie jezdnie, ”“ minimum dwa ”asy ruchu, ch“dniki “bustr“nne, “bustr“nna `ciewka 
rowerowa oznaczona na rysunku planu; 

2) wydzielone torowisko tramwajowe w ”asie międzyjezdnym; 
3) d“”uszcza się l“kalizację jedneg“ zjazdu na teren PŁWŁ5052ŁUŁ 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) sieć gaz“wa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowej sieci w terenie 

elementarnym; 

2) magistrala w“d“ciąg“wa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowej 

magistrali w terenie elementarnym; 

3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV - do likwidacji i budowa sieci kablowej w terenie ele-

mentarnym; 

4) ustala się realizację sieci: w“d“ciąg“wej, gaz“wej, elektr“energetycznych “raz kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej; 

5) d“”uszcza się l“kalizację ”“dstacji ”r“st“wnik“wej zasilającej trakcję tramwaj“wą, nie k“lidującej 
z realizacją zag“s”“dar“wania dr“giŁ 

§ 64. Teren elementarny P.W.5058.KD.Z 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica zbiorcza. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) czę`ć terenu “bjęta Systemem źieleni Miejskiej; 
2) w czę`ci terenu ustala się “chr“nę kraj“braz“wą d“liny strumienia Sienniczka, dla któreg“: 

a) nakazuje się “chr“nę naturalneg“ kraj“brazu, 
b) nakazuje się zach“wanie dr“wn“`ci ”rze”Jywu strumienia Sienniczka, 
c) nakazuje się zach“wanie ciągJ“`ci ”rzestrzennej ”“między terenem PŁWŁ5007ŁźPłWS i fragmen-

tem doliny strumienia Sienniczka, ”“J“w“nym na zachód “d ulicy PŁWŁ5058ŁKŚŁź, um“wliwiającej 
”rzej`cie dla zwierząt, na ”rzykJad w f“rmie ”rze”ustów ek“l“gicznychŁ 

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

1) nakazuje się w”r“wadzenie zieleni urządz“nej ”“ “bu str“nach dr“gi: 
a) zJ“w“nej z gatunków drzew li`ciastych wys“kich lub bardz“ wys“kich, “ pokroju kulistym, 

b) w regularnym ukJadzie sadzenia drzew, 
c) “dstę”ach między drzewami równych ”“J“wie ”rzeciętnej `rednicy k“r“ny; 

2) minimalna, Jączna dJug“`ć ciągu drzew, “ których m“wa w ust. 3 pkt 1: 

a) 200 m wzdJuw terenu PŁWŁ5007ŁźPłWS i terenu P.W.5056.U,E, 

b) 300 m wzdJuw dziaJek 1ł2 i 2/4 z “brębu 3081 ”“J“w“nych ”“ zach“dniej str“nie dr“gi, 
c) 200 m wzdJuw dziaJki 21ł1 z “brębu 3066 ”“J“w“nej po zachodniej stronie drogi, 

d) 50 m na ”“z“staJych “dcinkach dr“gi nie wymieni“nych w ust. 3 pkt 2a, pkt 2b, pkt 2c; 

3) ustala się “chr“nę niezakJóc“neg“ wid“ku z ciągu wid“k“weg“ ulicy PŁWŁ5058ŁKŚŁź na d“linę stru-

mienia Sienniczka, oznaczone na rysunku planu; 

4) w “bszarze niezakJóc“neg“ wid“ku zakazuje się l“kalizacji “biektów bud“wlanych ”rzesJaniających 
wid“k na d“linę strumienia Sienniczka “raz l“kalizacji reklam; 
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5) ”rzej`cia suche dla ”Jazów i gadów ”“między terenem PŁWŁ5007ŁźPłWS i terenem ”“J“w“nym na 

zachód “d ulicy PŁWŁ5058ŁKŚŁź realizuje się wraz z systemem zabez”ieczeL ”rzed wch“dzeniem ”Ja-

zów i gadów na dr“gę; 
6) d“”uszcza się, d“ czasu bud“wy dr“gi “ której m“wa w ust. 1, zagospodarowanie tymczasowe 

w zakresie r“związaL “bsJugi k“munikacyjnej ”rzylegJych terenów; 
7) zakazuje się l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, 

z wyjątkiem: 
a) zagospodarowania, o którym m“wa w ust. 3 pkt 6, 

b) “biektów “ których m“wa w § 6 ust. 3 pkt 10; 

8) maksymalna il“`ć “biektów ty”u ki“sk uliczny z ”rasą: 4, ”rzy czym “b“wiązk“w“ ”“ jednym l“kali-
zowane w rej“nie skrzyw“wania z ulicą PŁWŁ5059ŁKŚŁL i ulicą PŁWŁ5060ŁKŚŁLŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”“dziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”“d dr“gę ”ubliczną; 
2) szer“k“`ć ulicy w liniach r“zgraniczających zmienna: “d 41,3 m do 49,3 m, zgodnie z rysunkiem 

planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ”rzekrój ulicy: dwie jezdnie, ”“ minimum dwa ”asy ruchu, ch“dniki “bustr“nne, “bustr“nna `ciewka 
r“wer“wa zl“kaliz“wana ”“za jezdnią, “znacz“na na rysunku ”lanu; 

2) wydzielone torowisko tramwajowe w ”asie międzyjezdni“wym; 
3) d“”uszcza się l“kalizację jedneg“ zjazdu na teren PŁWŁ5056ŁU,śŁ 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) sieci: w“d“ciąg“wa, gaz“wa, kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, roz-

budowy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) magistrala w“d“ciąg“wa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowej 

magistrali w terenie elementarnym; 

3) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV - do likwidacji i budowa sieci kablowej w terenie ele-

mentarnym; 

4) ”rze”usty dla cieków - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

5) ustala się realizację sieci: w“d“ciąg“wej, gaz“wej, elektroenergetycznych oraz kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej; 

6) d“”uszcza się l“kalizację ”“dstacji ”r“st“wnik“wej zasilającej trakcję tramwaj“wą, nie k“lidującej 
z realizacją zag“s”“dar“wania dr“giŁ 

§ 65. Teren elementarny P.W.5059.KD.L 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) czę`ć terenu “bjęta Systemem źieleni Miejskiej; 
2) nakazuje się zach“wanie dr“wn“`ci ”rze”Jywu strumienia Sienniczka; 
3) nakazuje się zach“wanie ciągJ“`ci ”rzestrzennej ”“między terenem PŁWŁ5006ŁźPłWS i terenem 

PŁWŁ5007ŁźPłWS, um“wliwiającej ”rzej`cie dla zwierząt, na ”rzykJad w formie przepustu ekologicznego; 

4) ustala się “chr“nę i zach“wanie “znacz“neg“ na rysunku ”lanu sz”aleru drzew, dla któreg“ “b“wiązuje: 
a) utrzymanie skJadu gatunk“weg“ drzew, 
b) wycinka wys“kich krzewów i drzew sam“siewnych zakJócających hist“ryczną k“m”“zycję zieleni; 

5) d“”uszcza sie uzu”eJnienia chr“ni“neg“ sz”aleru drzew wyJącznie w gatunkach chronionego szpaleru. 

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

1) na odcinku drogi od terenu P.W.5075.KD.D do terenu P.W.5048.ZP, po wschodniej stronie drogi, 

nakazuje się w”r“wadzenie zieleni urządz“nej: 
a) zJ“w“nej z gatunków drzew li`ciastych wys“kich lub bardz“ wysokich, o pokroju kulistym, 

b) w regularnym ukJadzie sadzenia drzew, 
c) “dstę”ach między drzewami równych ”“J“wie ”rzeciętnej `rednicy k“r“ny; 

  



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr 117 ｦ 15580 ｦ Poz. 2161 

 

2) minimalna, Jączna dJug“`ć ciągu drzew, “ których m“wa w ust. 3 pkt 1: 

a) 100 m wzdJuw kawdeg“ z terenów P.W.5020.UO i P.W.5049.MW,U, 

b) 60 m wzdJuw terenu PŁWŁ5050ŁźNłWS,źP; 
3) na “dcinku dr“gi wzdJuw terenu PŁWŁ5017ŁUź, ”“ zach“dniej str“nie dr“gi, nakazuje się nasadzenia 

drzew: 

a) gatunków drzew li`ciastych wys“kich lub bardz“ wys“kich, “ pokroju kulistym, 

b) stan“wiących k“ntynuację sz”aleru chr“ni“neg“ sz”aleru drzew, 
c) w regularnym ukJadzie sadzenia drzew, 
d) “dstę”ach między drzewami równych ”“J“wie ”rzeciętnej `rednicy k“r“ny; 

4) minimalna, Jączna dJug“`ć ciągu drzew, “ których m“wa w ust. 3 pkt 3: 100 m, 

5) na “dcinku dr“gi “d terenu PŁWŁ5060ŁKŚŁL d“ terenu PŁWŁ5058ŁKŚŁź, na ”óJn“c, ”“ “bu str“nach 
dr“gi, nakazuje się w”r“wadzenie zieleni urządz“nej: 
a) zJ“w“nej z gatunków drzew li`ciastych wys“kich lub bardz“ wys“kich, “ pokroju kulistym, 

b) w regularnym ukJadzie sadzenia drzew, 
c) “dstę”ach między drzewami równych ”“J“wie ”rzeciętnej `rednicy k“r“ny; 

6) minimalna, Jączna dJug“`ć ciągu drzew, “ których m“wa w ust. 3 pkt 5: 

a) 250 m wzdJuw terenu PŁWŁ5018ŁMW,U, 
b) 150 m wzdJuw terenu PŁWŁ5056ŁU,ś, 
c) 130 m wzdJuw kawdeg“ z terenów PŁWŁ5030ŁMWłU i P.W.5054.U, 

d) 60 m wzdJuw kawdeg“ z terenów: PŁWŁ5046ŁU, PŁWŁ5051ŁKSP,Ułś, PŁWŁ5052ŁU i P.W.5055.MW,U,E; 

7) wzdJuw terenu PŁWŁ5050ŁźNłWS,źP zakazuje się l“kalizacji reklam; 
8) ”rzej`cia suche dla ”Jazów i gadów ”“między terenem PŁWŁ5006ŁźPłWS i terenem P.W.5007.ZP/WS 

realizuje się wraz z systemem zabez”ieczeL ”rzed wch“dzeniem ”Jazów i gadów na dr“gę; 
9) zakazuje się l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, 

z wyjątkiem “biektów ty”u ki“sk uliczny z ”rasą, jednak nie więcej niw cztery w terenie elementarnym. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”“dziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”“d dr“gę ”ubliczną; 
2) szer“k“`ć ulicy w liniach rozgraniczających zmienna: “d 18,3 m do 29,8 m, zgodnie z rysunkiem 

planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, ch“dniki “bustr“nne; 
2) dwukierunk“wa `ciewka r“wer“wa, “znacz“na na rysunku ”lanuŁ 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) sieci: w“d“ciąg“wa, elektr“energetyczne - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz 

budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

2) kolektor deszczowy - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy kolektora w tere-

nie elementarnym; 

3) przepust dla cieku - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

4) ustala się realizację sieci: w“d“ciąg“wej, gaz“wej, elektr“energetycznych, kanalizacji sanitarnej i desz-

czowej “raz rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnych; 
5) ustala się l“kalizację ”rze”“m”“wni `cieków sanitarnych; 
6) d“”uszcza się ”rzebud“wę, regulację i k“nserwację strumienia SienniczkaŁ 

§ 66. Teren elementarny P.W.5060.KD.L 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Nakazuje się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznejŁ 

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

Ob“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dnikówŁ 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”“dziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”“d dr“gę ”ubliczną; 
2) szer“k“`ć ulicy w liniach r“zgraniczających 20 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, ch“dniki obustronne; 

2) dwukierunk“wa `ciewka r“wer“wa, “znacz“na na rysunku ”lanuŁ 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

Ustala się realizację sieci: w“d“ciąg“wej, gaz“wej, elektr“energetycznych “raz kanalizacji sanitarnej i desz-

czowej. 

§ 67. Teren elementarny P.W.5061.KD.L 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) ustala się “chr“nę i zach“wanie “znacz“neg“ na rysunku ”lanu sz”aleru drzew, dla któreg“ “b“wiązuje: 
a) utrzymanie skJadu gatunk“weg“ drzew, 
b) wycinka wys“kich krzewów i drzew sam“siewnych zakJócających hist“ryczną k“m”“zycję zieleni; 

2) nakazuje się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznejŁ 

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

1) “b“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dników; 
2) na “dcinku dr“gi “d terenu PŁWŁ5059ŁKŚŁL d“ terenu PŁWŁ5079ŁKŚW, ”“ “bu ”“Judni“wej str“nie 

dr“gi, nakazuje się w”r“wadzenie zieleni urządz“nej: 
a) zJ“w“nej z gatunków drzew li`ciastych jedneg“ gatunku, 
b) w regularnym ukJadzie sadzenia drzew, 
c) “dstę”ach między drzewami równych ”“J“wie ”rzeciętnej `rednicy k“r“ny; 

3) minimalna, Jączna dJug“`ć ciągu drzew, “ których m“wa w ust. 3 pkt 2: 

a) 100 m wzdJuw terenu PŁWŁ5030ŁMWłU, 
b) 50 m wzdJuw terenu PŁWŁ5044ŁMWłU, 

4) na “dcinku dr“gi “d terenu PŁWŁ5054ŁU d“ terenu PŁWŁ5078ŁU zakazuje się: 
a) lokalizacji reklam, 

b) tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“Ł 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”“dziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”“d dr“gę ”ubliczną; 
2) szer“k“`ć ulicy w liniach r“zgraniczających zmienna: “d 12,0 m do 17,0 m, zgodnie z rysunkiem 

planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, ch“dniki “bustr“nne; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) sieć w“d“ciąg“wa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowej sieci w te-

renie elementarnym; 

2) ustala się realizację sieci: w“d“ciąg“wej, gaz“wej, elektr“energetycznych, kanalizacji sanitarnej i desz-

czowej “raz rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnychŁ 

§ 68. Teren elementarny P.W.5062.KD.L 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Nakazuje się wprowadzenie zorganizowanej zieleni publicznej. 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) “b“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dników; 
2) zakazuje się zwartych nasadzeL drzew i krzewów “d str“ny terenu P.W.5050.ZN/WS,ZP; 

3) d“”uszcza się w”r“wadzenie zieleni urządz“nej: 
a) zJ“w“nej z gatunków drzew li`ciastych wys“kich lub bardz“ wys“kich, “ pokroju kulistym, 

b) w regularnym ukJadzie sadzenia drzew, 
c) “dstę”ach między drzewami równych ”“J“wie ”rzeciętnej `rednicy k“r“nyŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”“dziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”“d dr“gę ”ubliczną; 
2) szer“k“`ć ulicy w liniach r“zgraniczających zmienna: “d 18,0 m do 23,6 m, zgodnie z rysunkiem 

planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, ch“dniki “bustr“nne; 
2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

Ustala się realizację sieci: w“d“ciąg“wej, gaz“wej, elektr“energetycznych “raz kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej. 

§ 69. Teren elementarny P.W.5063.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Nakazuje się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznejŁ 

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

Ob“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”“dziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”“d dr“gę ”ubliczną; 
2) szer“k“`ć ulicy w liniach r“zgraniczających zmienna: “d 12,0 m do 17,9 m, zgodnie z rysunkiem 

planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Przekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, ch“dniki “bustr“nneŁ 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) sieć w“d“ciąg“wa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowej sieci 

w terenie elementarnym; 

2) ustala się realizację sieci: w“d“ciąg“wej, gaz“wej, elektr“energetycznych “raz kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. 

§ 70. Teren elementarny P.W.5064.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Nakazuje się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznejŁ 

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

Ob“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dnikówŁ 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”“dziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”“d dr“gę ”ubliczną; 
2) szer“k“`ć ulicy w liniach r“zgraniczających 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, ch“dniki “bustr“nne; 
2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

Ustala się realizację sieci: w“d“ciąg“wej, gaz“wej, elektr“energetycznej oraz kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej. 

§ 71. Teren elementarny P.W.5065.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Nakazuje się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznejŁ 

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

Ob“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”“dziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”“d dr“gę ”ubliczną; 
2) szer“k“`ć ulicy w liniach r“zgraniczających 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, ch“dniki “bustr“nne; 
2) d“”uszcza się realizację ulicy w f“rmie ciągu ”iesz“-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i ch“dników 

krawęwnikami; 
3) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

Ustala się realizację sieci: w“d“ciąg“wej, gaz“wej, elektr“energetycznej “raz kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. 

§ 72. Teren elementarny P.W.5066.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Nakazuje się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznejŁ 

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

Ob“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”“dziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”“d dr“gę ”ubliczną; 
2) szer“k“`ć ulicy w liniach r“zgraniczających zmienna: “d 12,0 m do 12,5 m. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, ch“dniki “bustr“nne; 
2) d“”uszcza się realizację ulicy w f“rmie ciągu ”iesz“-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i ch“dników 

krawęwnikami; 
3) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 
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6. Ustalenia inwynieryjne: 

Ustala się realizację sieci: w“d“ciąg“wej, gaz“wej, elektr“energetycznej “raz kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. 

§ 73. Teren elementarny P.W.5067.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Nakazuje się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznejŁ 

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

1) ustala się “chr“nę niezakJóc“neg“ wid“ku z ciągu wid“k“weg“ terenu P.W.5068.KD.D na teren 

P.W.5002.ZN, oznaczonego na rysunku planu; 

2) w “bszarze niezakJóc“neg“ wid“ku, “znacz“nym na rysunku ”lanu zakazuje się: 
a) l“kalizacji “biektów bud“wlanych ”rzesJaniających wid“k z terenu P.W.5068.KD.D na teren 

P.W.5002.ZN, 

b) nasadzeL drzew; 
3) zakazuje się zwartych nasadzeL drzew i krzewów “d str“ny terenu PŁWŁ5050ŁźNłWS,źP; 
4) d“”uszcza się w”r“wadzenie zieleni urządz“nej: 

a) zJ“w“nej z gatunków drzew li`ciastych wys“kich lub bardz“ wys“kich, “ pokroju kulistym, 

b) w regularnym ukJadzie sadzenia drzew, 
c) “dstę”ach między drzewami równych ”“J“wie ”rzeciętnej `rednicy k“r“nyŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”“dziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”“d dr“gę ”ubliczną; 
2) szer“k“`ć ulicy w liniach r“zgraniczających zmienna: “d 12,0 m do 19,5 m, zgodnie z rysunkiem 

planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, ch“dnik c“ najmniej ”“ str“nie zabud“wy; 
2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

Ustala się realizację sieci: w“d“ciąg“wej, gaz“wej, elektr“energetycznej “raz kanalizacji sanitarnej i deszcz“wejŁ 

§ 74. Teren elementarny P.W.5068.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) ustala się “chr“nę i zach“wanie “znacz“neg“ na rysunku ”lanu sz”aleru drzew, dla któreg“ “b“wiązuje: 
a) utrzymanie skJadu gatunk“weg“ drzew, 
b) wycinka wys“kich krzewów i drzew sam“siewnych zakJócających hist“ryczną k“m”“zycję zieleni; 

2) dopuszcza sie nasadzenia drzew, w tym uzu”eJnienia chr“ni“neg“ sz”aleru drzew, wyJącznie w ga-

tunkach chronionego szpaleru; 

3) nakazuje się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznejŁ 

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

1) “b“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dników; 
2) zakazuje się zakazuje się l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania 

tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”“dziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”“d dr“gę ”ubliczną; 
2) szer“k“`ć ulicy w liniach r“zgraniczających zmienna: “d 12,8 m do 14,9 m, zgodnie z rysunkiem 

planu. 
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5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, ch“dniki obustronne; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) sieć w“d“ciąg“wa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowej sieci 

w terenie elementarnym; 

2) ustala się realizację sieci: w“d“ciąg“wej, gaz“wej, elektroenergetycznych, kanalizacji sanitarnej i desz-

czowej “raz rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnychŁ 

§ 75. Teren elementarny P.W.5069.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) czę`ć terenu “bjęta Systemem źieleni Miejskiej; 
2) w granicach Systemu źieleni Miejskiej ustala się “chr“nę kraj“braz“wą d“liny strumienia Sienniczka; 
3) nakazuje się zach“wanie ciągJ“`ci ”rzestrzennej ”“między terenem PŁWŁ5007ŁźPłWS i fragmentem 

doliny strumienia Sienniczka, ”“J“w“nym na zachód “d ulicy PŁWŁ5058ŁKŚŁź, um“wliwiającej ”rzej`cie 
suche dla ”Jazów i gadów, na ”rzykJad w f“rmie ”rze”ustów ek“l“gicznych; 

4) nakazuje się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznejŁ 

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

1) “b“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dników; 
2) na “dcinku dr“gi “d terenu PŁWŁ5058ŁKŚŁź d“ terenu PŁWŁ5016ŁźNłWS,źP, ”“ ”óJn“cnej str“nie 

dr“gi, nakazuje się w”r“wadzenie zieleni urządz“nej: 

a) zJ“w“nej z gatunków drzew li`ciastych wys“kich lub bardz“ wys“kich, “ pokroju kulistym, 

b) w regularnym ukJadzie sadzenia drzew, 
c) “dstę”ach między drzewami równych ”“J“wie ”rzeciętnej `rednicy k“r“ny; 

3) minimalna, Jączna dJug“`ć ciągu drzew, “ których m“wa w ust. 3 pkt 2: 170 m; 

4) na “dcinku dr“gi “d terenu PŁWŁ5016ŁźNłWS,źP d“ terenu PŁWŁ5059ŁKŚŁL, ”“ ”óJn“cnej str“nie 
dr“gi, nakazuje się w”r“wadzenie zieleni urządz“nej: 
a) zJ“w“nej z gatunków drzew li`ciastych wys“kich lub bardz“ wys“kich, o pokroju kulistym, 

b) w regularnym ukJadzie sadzenia drzew, 
c) “dstę”ach między drzewami równych ”“J“wie ”rzeciętnej `rednicy k“r“ny; 

5) minimalna, Jączna dJug“`ć ciągu drzew, “ których m“wa w ust. 3 pkt 1: 120 m. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”“dziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”“d dr“gę ”ubliczną; 
2) szer“k“`ć ulicy w liniach r“zgraniczających zmienna: “d 20,0 m do 38,0 m. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Przekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, ch“dniki obustronne. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) sieci: gazowa, elektroenergetyczna, kanalizacja deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudo-

wy, remontu oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) przepust dla cieku - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i remontu; 

3) ustala się realizację sieci: w“d“ciąg“wej, gaz“wej, elektr“energetycznych “raz kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. 

§ 76. Teren elementarny P.W.5070.KD.L 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Nakazuje się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznejŁ 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) “b“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dników; 
2) zakazuje się l“kalizacji: 

a) tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, z wyjątkiem “biek-

tów typu kiosk uliczny z ”rasą, 
b) reklam. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”“dziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”“d dr“gę ”ubliczną; 
2) szer“k“`ć ulicy w liniach r“zgraniczających zg“dnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

W granicach terenu d“”uszcza się w”r“wadzenie elementów ulicy wynikających z bud“wy skrzyw“wania 
projektowanej ulicy zbiorczej z ”r“jekt“waną ulicą l“kalnąŁ 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) sieci: w“d“ciąg“wa, elektr“energetyczna, kanalizacja deszcz“wa - z dopuszczeniem przebudowy, 

rozbudowy, remontu oraz budowy nowej sieci w terenie elementarnym; 

2) d“”uszcza się realizację sieci inwynieryjnychŁ 

§ 77. Teren elementarny P.W.5071.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) d“”uszcza się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznejŁ 

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

Ob“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”“dziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”“d dr“gę ”ubliczną; 
2) szer“k“`ć ulicy w liniach r“zgraniczających 10 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa ”asy ruchu, ch“dniki “bustr“nne;Ł 
2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) sieć elektr“energetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowej 

sieci w terenie elementarnym; 

2) ustala się realizację sieci: w“d“ciąg“wej, gaz“wej, elektr“energetycznych “raz kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. 

§ 78. Teren elementarny P.W.5072.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: dr“ga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) d“”uszcza się w”r“wadzenie zieleni w f“rmie ”nączy, wyw“”J“tów, rabat kwiat“wych, r“`linn“`ci 

ozdobnej w d“nicach, sz”alerów niskich drzewŁ 

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

Ob“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dnikówŁ 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”“dziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”“d dr“gę; 
2) szer“k“`ć dr“gi w liniach r“zgraniczających zmienna: “d 6,0 m do 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ”rzekrój dr“gi: jedna jezdnia “ dwóch ”asach ruchu; 
2) dopuszcza się realizację dr“gi w f“rmie ciągu ”iesz“-jezdnego; 

3) droga w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) sieci elektroenergetyczne - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowej sieci 

w terenie elementarnym; 

2) ustala się realizację sieci elektr“energetycznej; 
3) d“”uszcza się realizację sieci inwynieryjnychŁ 

§ 79. Teren elementarny P.W.5073.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: dr“ga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 

2) d“”uszcza się w”r“wadzenie zieleni w f“rmie ”nączy, wyw“”J“tów, rabat kwiat“wych, r“`linn“`ci 
ozdobnej w d“nicach, sz”alerów niskich drzewŁ 

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

Ob“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”“dziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”“d dr“gę; 
2) szer“k“`ć dr“gi w liniach r“zgraniczających zmienna: “d 8,0 m do 13.1 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ”rzekrój dr“gi: jedna jezdnia “ dwóch ”asach ruchu; 
2) d“”uszcza się realizację dr“gi w f“rmie ciągu ”iesz“-jezdnego; 

3) droga w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) sieć elektr“energetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowej 

sieci w terenie elementarnym; 

2) d“”uszcza się realizację sieci inwynieryjnychŁ 

§ 80. Teren elementarny P.W.5074.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Ś“”uszcza się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznejŁ 

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

Ob“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”“dziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”“d dr“gę ”ubliczną; 
2) szer“k“`ć dr“gi w liniach r“zgraniczających zmienna: “d 8,5 m do 10,4 m, zgodnie z rysunkiem planu. 
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5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) realizacja drogi w f“rmie ciągu ”iesz“-jezdnego; 

2) droga w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) sieć elektr“energetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy nowej 

sieci w terenie elementarnym; 

2) ustala się realizację sieci: w“d“ciąg“wej, gaz“wej, elektr“energetycznej “raz kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. 

§ 81. Teren elementarny P.W.5075.KP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: ciąg ”ieszy; 
2) inwestycja celu publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) czę`ć terenu “bjęta Systemem źieleni Miejskiej; 
2) d“”uszcza się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznej stan“wiącej element k“m”“zycji wzdJuw 

ciągu ”ieszeg“Ł 

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

Ob“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dnikaŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”“dziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”“d ciąg ”ieszy; 
2) szer“k“`ć ciągu ”ieszeg“ w liniach r“zgraniczających zmienna: od 5 m do 6,5 m. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Minimalna szer“k“`ć ch“dnika: 2 m. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

Ś“”uszcza się realizację sieci inwynieryjnychŁ 

§ 82. Teren elementarny P.W.5076.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Nakazuje się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznejŁ 

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

Ob“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”“dziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”“d dr“gę ”ubliczną; 
2) szer“k“`ć ulicy w liniach r“zgraniczających 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ”rzekrój ulicy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodnik, co najmniej po stronie zabudowy; 

2) ulica w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

Ustala się realizację sieci: w“d“ciąg“wej, gaz“wej, elektr“energetycznych, kanalizacji sanitarnej i desz-

czowej oraz rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnychŁ 
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§ 83. Teren elementarny P.W.5077.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Ś“”uszcza się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznejŁ 

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

Ob“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dnikówŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”“dziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”“d dr“gę ”ubliczną; 
2) szer“k“`ć ulicy w liniach r“zgraniczających zmienna: “d 10,0 m do 17,2 m, zgodnie z rysunkiem 

planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ”rzekrój dr“gi: jedna jezdnia “ dwóch ”asach ruchu, ch“dniki “bustr“nne; 
2) d“”uszcza się realizację dr“gi w f“rmie ciągu ”iesz“-jezdnego; 

3) droga w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

Ustala się realizację sieci: w“d“ciąg“wej, gaz“wej, elektr“energetycznych “raz kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. 

§ 84. Tereny elementarne P.W.5078.U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabud“wa usJug“wa; 
2) d“”uszczalny zakres usJug: 

a) gastronomia, 

b) hotele, 

c) rozrywka, 

d) widowiskowe obiekty kultury, 

e) wystawy i ekspozycje, 

f) obiekty upowszechniania kultury, 

g) obiekty kultu religijnego; 

3) d“”uszcza się l“kalizację zabud“wy zamieszkiwania zbi“r“weg“ “raz jedneg“ l“kalu mieszkalneg“ 
stan“wiąceg“ mieszkanie funkcyjneŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 40% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej. 

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

1) nieprzekraczalne i “b“wiązujące linie zabud“wy “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 40% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) wys“k“`ć zabud“wy: “d 2 d“ 3 k“ndygnacji nadziemnych, nie więcej niw 13 m; 

4) budynki kryte dachami “ s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych d“ 30º, z d“”uszczeniem innej ge“metrii 
dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego budynku; 

5) na terenie naziemneg“ ”arkingu nasadzenia drzew wedJug wskaunika: minimum 1 drzew“ na 5 miejsc 

postojowych; w ”rzy”adku realizacji mniejszej il“`ci miejsc ”“st“j“wych niw 5 stan“wisk, minimum 
2 drzewa; 

6) d“”uszcza się wyJącznie awur“we gr“dzenie terenu, “ maksymalnej wys“k“`ci 1,5 m; 

7) zakazuje się l“kalizacji: 
a) reklam, 

b) tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, z wyjątkiem sieci 
i infrastruktury telekomunikacyjnej. 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarnego. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenu P.W.5061.KD.L; 

2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych reali-
zuje się w oparciu o nowe sieci uzbrojenia w terenie P.W.5061.KD.L; 

2) d“”uszcza się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wej 15ł0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV. 

§ 85. Teren elementarny P.W.5079.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: dr“ga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 
2) nasadzenia drzew w gatunkach drzew dawnego parku. 

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

1) ustala się “chr“nę zabytku ｭPark ”rzy WkrzaLskiejｬ, ujęteg“ w ewidencji zabytków i wskazanego do 

w”isu d“ rejestru zabytków - wyznacz“ny teren dawneg“ zaJ“wenia ”ark“w“-ogrodowego, oznaczony 

na rysunku ”lanu, dla któreg“ “b“wiązuje: 
a) utrzymanie czyteln“`ci granic zaJ“wenia, 
b) zachowanie i utrzymanie nawierzchni brukowych; 

2) ustala się “chr“nę wid“ku na zabytek ｭPark ”rzy WkrzaLskiejｬ, w terenie oznaczonym na rysunku 

”lanu jak“ niezakJóc“ny wid“k z ciągu wid“k“weg“, ”“”rzez zakaz nasadzeL drzew i wysokich krzewów; 
3) “b“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dników; 
4) zakazuje się l“kalizacji: 

a) tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, 
b) reklam. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”“dziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”“d dr“gę; 
2) szer“k“`ć dr“gi w liniach r“zgraniczających zmienna: “d 5,5 m do 8 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) ustala się d“stę” “gólny d“ terenuŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) realizacja ulicy w f“rmie ciągu pieszo-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i ch“dników krawęwnikami; 
2) droga w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

Ś“”uszcza się realizację sieci inwynieryjnychŁ 

§ 86. Teren elementarny P.W.5080.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: dr“ga wewnętrzna z ciągiem ”ieszym Jączącym tereny PŁWŁ5061ŁKŚŁL 
i P.W.5002.ZN; 

2) ciąg ”ieszy inwestycją celu ”ubliczneg“Ł 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Ś“”uszcza się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznejŁ 

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

Ob“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dnikówŁ 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”“dziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”“d dr“gę i ciąg ”ieszy; 
2) szer“k“`ć dr“gi w liniach r“zgraniczających zmienna: “d 4,7 m do 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) ustala się d“stę” “gólny d“ terenuŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ”rzekrój dr“gi: jedna jezdnia “ dwóch ”asach ruchu ch“dniki “bustr“nne; 
2) dopuszcza się realizację ulicy w f“rmie ciągu ”iesz“-jezdnego, bez wydzielenia jezdni i ch“dników 

krawęwnikami; 
3) droga w strefie ruchu uspokojonego. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) ustala się realizację sieci: elektr“energetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej “raz rur“ciągu 
tJ“czneg“ `cieków sanitarnych; 

2) d“”uszcza się realizację sieci inwynieryjnychŁ 

§ 87. Tereny elementarne P.W.5081.U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabud“wa usJug“wa; 
2) d“”uszczalny zakres usJug: 

a) “`wiata, z wyjątkiem szkóJ wywszych 

b) obiekty opieki zdrowotnej, 

c) wJ“bek; 
d) “biekty ”“m“cy s”“Jecznej, 
e) poradnie medyczne; 

3) d“”uszcza się l“kalizację zabud“wy zamieszkania zbi“r“weg“ “raz jedneg“ l“kalu mieszkalneg“ sta-

n“wiąceg“ mieszkanie funkcyjne; 
4) inwestycja celu publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 40% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy: 40% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej; 
3) maksymalna wys“k“`ć zabud“wy: 2 k“ndygnacje nadziemnych, nie więcej niw 10 m; 

4) budynki kryte dachami “ s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych d“ 30º, z d“”uszczeniem innej ge“metrii 
dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego budynku; 

5) na terenie naziemneg“ ”arkingu nasadzenia drzew wedJug wskaunika: minimum 1 drzewo na 5 miejsc 

postojowych; w ”rzy”adku realizacji mniejszej il“`ci miejsc ”“st“j“wych niw 5 stan“wisk, minimum 
2 drzewa; 

6) zakazuje się l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, 
z wyjątkiem sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“Ł 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenu P.W.5061KD.L poprzez teren P.W.5080.KDW; 

2) liczbę miejsc ”“st“j“wych “kre`la się na ”“dstawie wymagaL ustal“nych w § 6 ust. 5 pkt 3÷7Ł 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych reali-
zuje się w oparciu o nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5061.KD.L, P.W.5080.KDW; 

2) dopuszcza się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wej 15ł0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV. 
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§ 88. Teren elementarny P.W.5082.KPS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: ”rze”“m”“wnia `ciekówŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem źieleni Miejskiej; 

2) ustala się “chr“nę kraj“braz“wą terenu stan“wiąceg“ “tulinę uwytku ek“l“giczneg“ ｭŚ“lina strumie-

nia Grzęziniecｫ; 
3) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 

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

1) zakazuje się umieszczania tablic reklam“wych, z wyjątkiem n“`ników tablic inf“rmacyjnych “kre`lają-
cych uwytk“wanie terenu; 

2) d“”uszcza się wyJącznie awur“we “gr“dzenie terenu, “ maksymalnej wys“k“`ci 1 m. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“Ł 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ObsJuga z terenu P.W.5061.KD.L. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) ustala się realizację kanalizacji sanitarnej i rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnych; 
2) ustala się l“kalizację ”rze”“m”“wni `cieków sanitarnychŁ 

§ 89. Teren elementarny P.W.5083.KPR 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: ciąg ”iesz“-rowerowy; 

2) inwestycja celu publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Ś“”uszcza się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznej stan“wiącej element k“m”“zycji wzdJuw 
ciągu ”iesz“-rowerowego. 

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

1) “b“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dnika; 
2) zieleL wyJącznie w formie niskiej zieleni zl“kaliz“wanej wzdJuw ciąguŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”“dziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”“d ciąg ”iesz“-

rowerowy; 

2) szer“k“`ć ciągu ”iesz“-rowerowego w liniach r“zgraniczających zmienna: od 5 m do 11 m, zgodnie 

z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) minimalna szer“k“`ć ch“dnika: 2 m; 

2) minimalna szer“k“`ć `ciewki r“wer“wej: 2 m. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) ustala się realizację sieci: elektr“energetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszcz“wej “raz rur“ciągu 
tJ“czneg“ `cieków sanitarnych; 

2) d“”uszcza się realizację sieci inwynieryjnychŁ 

§ 90. Teren elementarny P.W.5084.KPR 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: ciąg ”iesz“-rowerowy; 

2) inwestycja celu publicznego. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

Ś“”uszcza się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznejŁ 

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

1) “b“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dnika; 
2) zieleL wyJącznie w f“rmie niskiej zieleni zl“kaliz“wanej wzdJuw ciąguŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”“dziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”“d ciąg ”iesz“-

rowerowy; 

2) szer“k“`ć ciągu ”iesz“-rowerowego w liniach r“zgraniczających: 5 m. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) minimalna szer“k“`ć ch“dnika: 2 m; 

2) minimalna szer“k“`ć `ciewki r“wer“wej: 2 m. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

Ś“”uszcza się realizację sieci inwynieryjnychŁ 

§ 91. Teren elementarny P.W.5085.KPR 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: ciąg ”iesz“-rowerowy; 

2) inwestycja celu publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Nakazuje się w”r“wadzenie z“rganiz“wanej zieleni ”ublicznejŁ 

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

1) “b“wiązuje jedn“lity rysunek k“m”“zycyjny nawierzchni ch“dnika; 
2) nakazuje się w”r“wadzenie zieleni urządz“nej: 

a) zJ“w“nej z gatunków drzew li`ciastych wys“kich lub bardz“ wys“kich, “ pokroju kulistym, 

b) w regularnym ukJadzie sadzenia drzew, 
c) “dstę”ach między drzewami równych ”“J“wie ”rzeciętnej `rednicy k“r“ny; 
d) “ minimalnej, Jącznej dJug“`ci ciągu drzew 80 m. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”“dziaJów terenu niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”“d ciąg ”iesz“-

rowerowy; 

2) szer“k“`ć ciągu ”iesz“-rowerowego w liniach r“zgraniczających zmienna: “d 8 m do 11 m. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) minimalna szer“k“`ć ch“dnika: 2 m; 

2) minimalna szer“k“`ć `ciewki r“wer“wej: 2 m. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

Ś“”uszcza się realizację sieci inwynieryjnychŁ 

§ 92. Teren elementarny P.W.5086.KP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: ciąg ”ieszy i plac publiczny; 

2) inwestycja celu publicznego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 50% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się l“kalizacji “biektów bud“wlanych z wyjątkiem: 
a) “biektów maJej architektury, 
b) “biektów usJug sez“n“wych; 

2) zakazuje się: 
a) l“kalizacji miejsc ”“st“j“wych dla sam“ch“dów, 
b) lokalizacji reklam, 

c) wewnętrzneg“ ”rzegradzania terenu; 
3) zakazuje się l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, 

z wyjątkiem usJug sez“n“wych; 
4) maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy “biektu usJug sez“n“wych: 9 m2; 

5) zakazuje się Jączenia “biektów usJug sez“n“wych w jeden obiekt; 

6) maksymalna wys“k“`ć “biektów usJug sez“n“wych: 4 m; 

7) maksymalny termin tymczasowego zagospodarowania terenu w formie usJug sez“n“wych: 3 miesiące 

w roku. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“Ł 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Minimalna szer“k“`ć ch“dnika: 4 m. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

Ś“”uszcza się realizację sieci inwynieryjnychŁ 

§ 93. Teren elementarny P.W.5087.E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 40% ”“wierzchni terenu elementarneg“Ł 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) powierzchnia zabudowy limitowana liniami zabudowy; 

3) maksymalna wys“k“`ć “biektu: 4 m; 

4) nie “granicza się f“rmy dachu, z wyjątkiem budynków wywszych niw 3,5 m, dla których “b“wiązuje 
dach stromy; 

5) zakazuje się: 
a) lokalizacji reklam, 

b) l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz n“weg“ zag“s”“dar“wania tymczas“we-

go, z wyjątkiem sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“Ł 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: PŁWŁ5071ŁKŚŁŚ, PŁWŁ5072ŁKŚW; 
2) nie “b“wiązują wym“gi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

W“ln“ st“jąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilana linią kabl“wą 15 kV - z dopuszczeniem prze-

budowy, rozbudowy i remontu. 

§ 94. Teren elementarny P.W.5088.E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa; 
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2) d“”uszcza się ”rzeznaczenie czę`ci terenu wyJącznie dla zielni urządz“nejŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 30% ”“wierzchni terenu elementarneg“Ł 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25 m2; 

3) maksymalna wys“k“`ć “biektu: 4 m; 

4) nie “granicza się f“rmy dachu, z wyjątkiem budynków wywszych niw 3,5 m, dla których “b“wiązuje 
dach stromy; 

5) zakazuje się: 
a) lokalizacji reklam, 

b) l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz n“weg“ zag“s”“dar“wania tymczas“we-

go, z wyjątkiem sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“, z wyjątkiem wydzielenia terenu dla zieleni urządz“nej; 
2) minimalna ”“wierzchnia dziaJki bud“wlanej dla stacji transf“rmat“r“wej: 160 m2; 

3) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki bud“wlanej “d str“ny terenu PŁWŁ5069ŁKŚŁŚ: 9 m; 

4) ustala się kąt nachylenia granic dziaJek bud“wlanych, w st“sunku d“ linii r“zgraniczającej dr“gi ”u-

bliczne, zawarty w przedziale od 850 do 950. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenów: PŁWŁ5069ŁKŚŁŚ, PŁWŁ5074ŁKŚŁŚ; 
2) nie “b“wiązują wym“gi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

Ustala się l“kalizację w“ln“ st“jącej stacji transf“rmat“r“wej 15ł0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV. 

§ 95. Teren elementarny P.W.5089.E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 30% ”“wierzchni terenu elementarneg“Ł 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25 m2; 

3) maksymalna wys“k“`ć “biektu: 4 m; 

4) nie “granicza się f“rmy dachu, z wyjątkiem budynków wywszych niw 3,5 m, dla których “b“wiązuje 
dach stromy; 

5) zakazuje się: 
a) lokalizacji reklam, 

b) lokalizacji tymczasowych “biektów bud“wlanych “raz n“weg“ zag“s”“dar“wania tymczas“we-

go, z wyjątkiem sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“Ł 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenu: P.W.5071.KD.D; 

2) nie “b“wiązują wym“gi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

Ustala się l“kalizację w“ln“ st“jącej stacji transf“rmat“r“wej 15ł0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV. 
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§ 96. Teren elementarny P.W.5090.E/KPS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa i ”rze”“m”“wnia `ciekówŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25 m2; 

3) maksymalna wys“k“`ć “biektów: 4 m; 

4) nie “granicza się f“rmy dachu, z wyjątkiem budynków wywszych niw 3,5 m, dla których “b“wiązuje 
dach stromy; 

5) zakazuje się: 
a) lokalizacji reklam, 

b) l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz n“weg“ zag“s”“dar“wania tymczas“we-

go, z wyjątkiem sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się wtórnych ”“dziaJów terenu elementarneg“, niezwiązanych z wydzieleniem dziaJek ”“d stacje 
transf“rmat“r“wą i ”rze”“m”“wnię `ciekówŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenu P.W.5061.KD.L; 

2) nie “b“wiązują wym“gi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) ustala się realizację kanalizacji sanitarnej i rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnych; 
2) ustala się l“kalizację w“ln“ st“jącej stacji transf“rmat“r“wej 15ł0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV; 

3) ustala się l“kalizację ”rze”“m”“wni `cieków sanitarnychŁ 

§ 97. Teren elementarny P.W.5091.E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 30% ”“wierzchni dziaJki budowlanej. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25 m2; 

3) maksymalna wys“k“`ć “biektów: 4 m; 

4) nie “granicza się f“rmy dachu, z wyjątkiem budynków wywszych niw 3,5 m, dla których “b“wiązuje 
dach stromy; 

5) zakazuje się: 
a) lokalizacji reklam, 

b) l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz n“weg“ zag“s”“dar“wania tymczas“we-

go, z wyjątkiem sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“Ł 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenu P.W.5061.KD.L; 

2) nie “b“wiązują wym“gi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych. 
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6. Ustalenia inwynieryjne: 

Ustala się l“kalizację w“ln“ st“jącej stacji transf“rmat“r“wej 15ł0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV. 

§ 98. Teren elementarny P.W.5092.E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren “bjęty Systemem Zieleni Miejskiej; 

2) minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25 m2; 

3) maksymalna wys“k“`ć “biektów: 4 m; 

4) nie “granicza się f“rmy dachu, z wyjątkiem budynków wywszych niw 3,5 m, dla których “b“wiązuje 
dach stromy; 

5) zakazuje się: 
a) lokalizacji reklam, z wyjątkiem n“`ników tablic inf“rmacyjnych “kre`lających uwytk“wanie terenu, 
b) l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz n“weg“ zag“s”“dar“wania tymczas“we-

go, z wyjątkiem sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarnego. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenu P.W.5061.KD.L; 

2) nie “b“wiązują wym“gi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

Ustala się l“kalizację w“ln“ st“jącej stacji transf“rmat“r“wej 15ł0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV. 

§ 99. Teren elementarny P.W.5093.E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 30% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej. 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25 m2; 

3) maksymalna wys“k“`ć “biektów: 4 m; 

4) nie “granicza się f“rmy dachu, z wyjątkiem budynków wywszych niw 3,5 m, dla których “b“wiązuje 
dach stromy; 

5) zakazuje się: 
a) lokalizacji reklam, 

b) l“kalizacji tymczas“wych “biektów bud“wlanych “raz n“weg“ zag“s”“dar“wania tymczas“we-

go, z wyjątkiem sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“Ł 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenu P.W.5077.KD.D; 

2) nie “b“wiązują wym“gi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych. 
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6. Ustalenia inwynieryjne: 

Ustala się l“kalizację w“ln“ st“jącej stacji transf“rmat“r“wej 15ł0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV. 

§ 100. Teren elementarny P.W.5094.U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabud“wa usJug“wa; 
2) d“”uszczalny zakres usJug: 

a) gastronomia, 

b) “`wiata, z wyjątkiem szkóJ wywszych, 
c) wJ“bek; 
d) hotele, 

e) rozrywka, 

f) wystawy i ekspozycje, 

g) obiekty upowszechniania kultury, 

h) obiekty opieki zdrowotnej, 

i) “biekty ”“m“cy s”“Jecznej, 
j) poradnie medyczne, 

k) “biekty lecznictwa zwierząt; 
3) d“”uszcza się l“kalizację zabud“wy zamieszkania zbi“r“weg“ “raz jedneg“ l“kalu mieszkalneg“ sta-

n“wiąceg“ mieszkanie funkcyjneŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Minimalny udziaJ ”“wierzchni terenu bi“l“gicznie czynneg“: 40% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanejŁ 

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

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu; 

2) ustala się zamknięcie k“m”“zycyjne “biektem bud“wlanym, “znacz“ne na rysunku ”lanu; 
3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni dziaJki bud“wlanej; 
4) maksymalna wys“k“`ć zabud“wy: 2 k“ndygnacje nadziemnych, nie więcej niw 10 m; 

5) budynki kryte dachami “ s”adku gJównych ”“Jaci dach“wych d“ 30º, z d“”uszczeniem innej ge“metrii 
dachów na ”“wierzchni maksymalnie 20% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego budynku; 

6) na terenie naziemneg“ ”arkingu nasadzenia drzew wedJug wskaunika: minimum 1 drzew“ na 5 miejsc 

postojowych; w ”rzy”adku realizacji mniejszej il“`ci miejsc ”“st“j“wych niw 5 stan“wisk, minimum 
2 drzewa; 

7) zakazuje się lokalizacji: 

a) w“ln“ st“jących lub d“bud“wanych stacji transf“rmat“r“wych w “dlegJ“`ci mniejszej niw 20 m 

od terenu P.W.5076.KD.D, 

b) ”rze”“m”“wni `cieków sanitarnych w “dlegJ“`ci mniejszej niw 20 m od terenu P.W.5076.KD.D, 

c) reklam, 

d) tymczasowych “biektów bud“wlanych “raz zag“s”“dar“wania tymczas“weg“, z wyjątkiem sieci 
i infrastruktury telekomunikacyjnej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”“dziaJu terenu elementarneg“Ł 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) “bsJuga z terenu P.W.5076.KD.D - z zastrzeweniem ustŁ 5 pkt 2; 

2) d“”uszcza się d“jazd d“ ”rze”“m”“wni z terenu P.W.5083.KPR. 

6. Ustalenia inwynieryjne: 

1) zaopatrzenie w w“dę, gaz, energię elektryczną “raz “d”r“wadzanie `cieków i wód “”ad“wych reali-
zuje się w oparciu o nowe sieci uzbrojenia w terenach: P.W.5076.KD.D oraz P.W.5083.KPR; 

2) ”“za wyznacz“ną linią zabud“wy “raz w promieniu 20 m “d “kre`l“nej na rysunku ”lanu l“kalizacji 
”rze”“m”“wni `cieków sanitarnych, d“”uszcza się realizację kanalizacji sanitarnej i rur“ciągu tJ“cz-

neg“ `cieków sanitarnych; 

3) ustala się l“kalizację ”rze”“m”“wni `cieków sanitarnych; 
4) d“”uszcza się l“kalizację stacji transf“rmat“r“wej 15ł0,4 kV zasilanej linią kabl“wą 15 kV. 
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RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 101. Na “bszarze “bjętym ”lanem uchwal“nym niniejszą uchwaJą tracą m“c ”rze”isy: 

1) Miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ PŁ32 uchwal“neg“ uchwaJą Nr XLIII/541/98 

Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 1998 r. w s”rawie II edycji zmian Miejsc“weg“ ”lanu “gólne-

go zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na “bszarze dzielnicy PóJn“c (ŚzŁ UrzŁ W“jŁ 
SzczeciLskieg“ z dnia 14 kwietnia 1998 r. Nr 8, poz. 56), 

2) Miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ KŁ21 uchwal“neg“ uchwaJą Nr XVI/540/99 

Rady Miasta Szczecin z dnia 22 listopada 1999 r. w s”rawie zmiany KŁ21 miejsc“wych ”lanów zago-

spodarowania przestrzennego miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z dnia 19 stycznia 

2000 r. Nr 5, poz. 50). 

§ 102. Ustala się stawkę ”r“cent“wą sJuwącą naliczaniu “”Jaty, “ której m“wa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wys“k“`ci: 

1) 30% dla terenów “bjętych niniejszym ”lanem, z wyJączeniem gruntów k“munalnych; 
2) 0% dla terenów k“munalnych “bjętych niniejszym ”lanemŁ 

§ 103. Zgodnie z ustawą “ “chr“nie gruntów rolnych i le`nych z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz. U. z dnia 

22 lutego 1995 r. Nr 16, poz. 78 z ”óuniejszymi zmianami) niniejszym ”lanem ”rzeznacza się na cele 
niele`ne “kŁ 2,93 ha gruntów le`nych na cele “kre`l“ne w niniejszym planie. 

§ 104. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się Prezydent“wi Miasta SzczecinŁ 

§ 105. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie trzydziestu dni “d dnia jej “gJ“szenia w Dzienniku Urzę-
d“wym W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ i podlega publikacji na stronie internetowej gminy. 

 

 

 

 

Przew“dniczący Rady 

 

Bazyli Baran 
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źaJącznik nr 1 arkusz 1 

d“ uchwaJy Nr LII/1379/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 25 ”audziernika 2010 r. 
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źaJącznik nr 1 arkusz 2 

d“ uchwaJy Nr LII/1379/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 25 ”audziernika 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

d“ uchwaJy Nr LII/1379/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 25 ”audziernika 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

d“ uchwaJy Nr LII/1379/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 25 ”audziernika 2010 r. 

w s”rawie Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭWarszewo - WkrzaLskaｬ w Szczecinie 

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, zm. 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, zm. 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 

zm. z 2009 r. Nr 220, poz. 1413, zm. z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, 

Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) “kre`la się nastę”ujący s”“sób realizacji “raz 
zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych 
gminy 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”“kajaniu zbi“r“wych ”“trzeb 
mieszkaLców stan“wią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, zm. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 

zm. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, zm. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 

Nr 173, poz. 1218, zm. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; zm. z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420, Nr 157, poz. 1241) - zadania wJasne gminyŁ 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym ”lanie “bejmują: 

1) trakt“wane jak“ zadania ws”ólne, inwestycje w granicach linii r“zgraniczających ”“szczególnych ulic, 
w tym bud“wę lub m“dernizację ulicy wraz z “`wietleniem, uzbr“jeniem ”“dziemnym, `ciewkami ro-

wer“wymi, zielenią i odpowiednimi zabezpieczeniami technicznymi zmniejszającymi uciąwliw“`ć w ro-

zumieniu ”rze”isów “ “chr“nie `r“d“wiska, 
2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub ”“za liniami r“zgraniczającymi ulicŁ 

§ 2. Wykaz terenów elementarnych, w których za”isane z“staJy inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej nalewące d“ zadaL wJasnych gminy: 

 

Lp. 
Numer terenu 

elementarnego 
Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis inwestycji) 

1 2 3 

1 P.W.5002.ZN Bud“wa kanalizacji sanitarnej i deszcz“wej “raz rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków 
sanitarnych. 

Bud“wa ”rze”“m”“wni `cieków sanitarnychŁ 
2 P.W.5005.ZD,E Budowa kanalizacji deszczowej. 

3 P.W.5007.ZP/WS Budowa kanalizacji deszczowej. 

Bud“wa zbi“rników retencyjnychŁ 
4 P.W.5016. 

ZN/WS, ZP 

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

5 P.W.5021.KD.D Bud“wa jezdni, ch“dników, sieci w“d“ciąg“wej “raz kanalizacji sanitarnej 
i deszcz“wejŁ Urządzenie zieleni niskiejŁ 

6 P.W.5048.ZP Budowa studni awaryjnej 

7 P.W.5050. 

ZN/WS,ZP 

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

8 P.W.5057.KD.G Bud“wa jezdni, ch“dników, t“r“wiska tramwaj“weg“, `ciewki r“wer“wej, sieci 
w“d“ciąg“wej “raz kanalizacji sanitarnej i deszcz“wejŁ Urządzenie zieleni 
wysokiej oraz niskiej. 

9 P.W.5058.KD.Z Bud“wa jezdni, ch“dników, t“r“wiska tramwaj“weg“, `ciewki r“wer“wej, sieci 

w“d“ciąg“wej “raz kanalizacji sanitarnej i deszcz“wejŁ Urządzenie zieleni 
wysokiej oraz niskiej. 
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10 P.W.5059.KD.L Bud“wa jezdni, ch“dników, `ciewki r“wer“wej, sieci w“d“ciąg“wej, kanalizacji 
sanitarnej i deszcz“wej “raz rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnych. Budowa 

”rze”“m”“wni `cieków sanitarnychŁ Urządzenie zieleni wys“kiej “raz niskiejŁ 
11 P.W.5060.KD.L Bud“wa jezdni, ch“dników, `ciewki r“wer“wej, sieci w“d“ciąg“wej “raz 

kanalizacji sanitarnej i deszcz“wejŁ Urządzenie zieleni wys“kiej “raz niskiej. 

12 P.W.5061.KD.L Bud“wa jezdni, ch“dników, sieci w“d“ciąg“wej, kanalizacji sanitarnej i deszcz“wej 
“raz rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnychŁ Urządzenie zieleni wys“kiej “raz 
niskiej.. 

13 P.W.5062.KD.L Bud“wa jezdni, ch“dników, sieci w“d“ciąg“wej “raz kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. Urządzenie zieleni wys“kiej “raz niskiejŁ 

14 P.W.5063.KD.D Bud“wa jezdni, ch“dników, sieci w“d“ciąg“wej “raz kanalizacji sanitarnej 
i deszcz“wejŁ Urządzenie zieleni niskiej. 

15 P.W.5064.KD.D Bud“wa jezdni, ch“dników, sieci w“d“ciąg“wej “raz kanalizacji sanitarnej 
i deszcz“wejŁ Urządzenie zieleni niskiejŁ 

16 P.W.5065.KD.D Bud“wa jezdni, ch“dników, sieci w“d“ciąg“wej “raz kanalizacji sanitarnej 
i deszcz“wejŁ Urządzenie zieleni niskiej. 

17 P.W.5066.KD.D Bud“wa jezdni, ch“dników, sieci w“d“ciąg“wej “raz kanalizacji sanitarnej 
i deszcz“wejŁ Urządzenie zieleni niskiejŁ 

18 P.W.5067.KD.D Bud“wa jezdni, ch“dników, sieci w“d“ciąg“wej “raz kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. Urządzenie zieleni wys“kiej “raz niskiejŁ 

19 P.W.5068.KD.D Bud“wa jezdni, ch“dników, sieci w“d“ciąg“wej, kanalizacji sanitarnej i deszcz“wej 
“raz rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnychŁ Urządzenie zieleni wys“kiej “raz 
niskiej. 

20 P.W.5069.KD.D Budowa jezdni, ch“dników, sieci w“d“ciąg“wej “raz kanalizacji sanitarnej 
i deszcz“wejŁ Urządzenie zieleni wys“kiej “raz niskiejŁ 

 P.W.5070.KD.L Bud“wa jezdni, ch“dnikaŁ Urządzenie zieleni wys“kiej “raz niskiejŁ 
21 P.W.5071.KD.D Bud“wa jezdni, ch“dników, sieci w“d“ciąg“wej “raz kanalizacji sanitarnej 

i deszcz“wejŁ Urządzenie zieleni niskiejŁ 
22 P.W.5074.KD.D Budowa pieszo-jezdni, sieci w“d“ciąg“wej “raz kanalizacji sanitarnej i deszcz“wejŁ 

Urządzenie zieleni niskiejŁ 
 P.W.5075.KP Budowa chodnika. 

23 P.W.5076.KD.D Bud“wa jezdni, ch“dników, sieci w“d“ciąg“wej, kanalizacji sanitarnej i deszcz“wej 
“raz rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnychŁ Urządzenie zieleni niskiejŁ 

24 P.W.5077.KD.D Bud“wa jezdni, ch“dników, sieci w“d“ciąg“wej “raz kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej. 

25 P.W.5080.KDW Bud“wa ciągu ”ieszeg“, kanalizacji sanitarnej i deszcz“wej “raz rur“ciągu 
tJ“czneg“ `cieków sanitarnychŁ 

26 P.W.5082.KPS Bud“wa kanalizacji sanitarnej i rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnychŁ 
Budowa przepompowni `cieków sanitarnychŁ 

27 P.W.5083.KPR Bud“wa ch“dnika, `ciewki r“wer“wej, kanalizacji sanitarnej i deszcz“wej “raz 
rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnychŁ 

 P.W.5084.KPR Bud“wa ch“dnika “raz `ciewki r“wer“wejŁ 
 P.W.5085.KPR Bud“wa ch“dnika “raz `ciewki r“wer“wejŁ Urządzenie zieleni wys“kiej “raz 

niskiej. 

 P.W.5086.KP Bud“wa ch“dnikaŁ Urządzenie zieleni niskiejŁ 
28 P.W.5090.E/KPS Bud“wa kanalizacji sanitarnej i rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnychŁ 

Bud“wa ”rze”“m”“wni `cieków sanitarnychŁ 
29 P.W.5094.U Bud“wa kanalizacji sanitarnej i rur“ciągu tJ“czneg“ `cieków sanitarnychŁ 

Bud“wa ”rze”“m”“wni `cieków sanitarnychŁ 
 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zg“dnie z “b“wiązującymi przepisami, w tym mŁinŁ ustawą 
”raw“ bud“wlane, ustawą “ zamówieniach ”ublicznych, sam“rządzie gminnym, g“s”“darce k“munalnej 
i o “chr“nie `r“d“wiskaŁ 
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2. S”“sób realizacji inwestycji “kre`l“nych w § 2 m“we ulegać m“dyfikacji wraz z d“k“nującym się 
”“stę”em techniczno - technologicznym, zgodnie z zasadą st“s“wania najle”szej d“stę”nej techniki 
(“kre`l“nej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 rŁ Praw“ “chr“ny `r“d“wiska (tŁjŁ ŚzŁ U. 

z 2008 r. Nr 25, poz. 150, zm. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, 

Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505; zm. z 2009 r. Nr 19, 

poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070), o ile nie stan“wi naruszenia ustaleL 
planu. 

3. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gaz“wych, energii elektrycznej lub cie”Ja 
“kre`l“ne w § 2 realiz“wane będą w s”“sób “kre`l“ny w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 

kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625: zm. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, 

Nr 170, poz. 1217; zm. z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, 

poz. 905; zm. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505; zm. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, 

poz. 586, Nr 165, poz. 1316). 

4. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególni“nych 
w § 2, jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych 
gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) przy czym: 

1) wydatki majątk“we gminy “kre`la uchwaJa Rady Miasta w sprawie wieloletniego programu inwesty-

cyjnego, 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu Miasta ustala się w uchwale budwet“wejŁ 

§ 5. 1. Zadania w zakresie budowy infrastruktury komunikacyjnej wymienionej w terenach elemen-

tarnych wskazanych w § 2 finans“wane będą ”rzez budwet miasta lub na ”“dstawie ”“r“zumieL z innymi 

podmiotami. 

2. Zadania w zakresie bud“wy sieci w“d“ciąg“wej i kanalizacji w terenach elementarnych wskaza-

nych w § 2 finans“wane będą na ”“dstawie artŁ 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w w“dę 
i zbi“r“wym “d”r“wadzaniu `cieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, 

zm. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, zm. z 2009 r. Nr 18, poz. 97), ze `r“dków wJasnych ”rzedsiębi“rstwa 
w“d“ciąg“w“-kanalizacyjnego, w oparciu o uchwalane ”rzez Radę Miasta wiel“letnie ”lany r“zw“ju 
i modernizacji urządzeL w“d“ciąg“wych i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) lub ”rzez budwet miastaŁ 

3. Zadania w zakresie bud“wy sieci energetycznych, cie”J“wniczych “bjętych miejskim systemem 
ogrzewania i gaz“wych finans“wane będą na ”“dstawie artŁ 7 ust. 5 i 6 ustawy Prawo energetyczne 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625: zm. Nr 104, poz. 708, Nr 158, 

poz. 1123, Nr 170, poz. 1217; zm. z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, 

Nr 130, poz. 905; zm. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505; zm. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, 

Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316). 

 

 

źaJącznik nr 4 

d“ uchwaJy Nr LII/1379/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 25 ”audziernika 2010 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu Miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego ｭWarszewo - WkrzaLskaｬ w Szczecinie 

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

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, zm. 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, zm. 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 

zm. z 2009 r. Nr 220, poz. 1413, zm. z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, 

Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) Rada Miasta Szczecin r“zstrzyga, c“ nastę”uje: 
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d“ ”r“jektu Miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ ｭWarszew“-WkrzaLskaｬ w Szczecinie, 

wyJ“w“neg“ d“ ”ubliczneg“ wglądu w dniach od 10 sierpnia 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. wraz 

z ”r“gn“zą skutków w”Jywu ustaleL ”lanu na `r“d“wisk“ nie wniesi“n“ uwag, zg“dnie z wykazem uwag 

stan“wiącym integralną czę`ć d“kumentacji f“rmaln“-prawnej prac planistycznych. 
2161 

 

 

 

2162 
2162 

UCHWAIA NR LII/677/10 

 RADY POWIATU W STARGARŚźIś SźCźśCIKSKIM 

 z dnia 27 ”audziernika 2Ńń0 r. 

w s”rawie ”rzyjęcia ｭPowiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Stargardzkiego 

na lata 2010-2014ｬ. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o sam“rządzie 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o sam“rządzie ”“wia-

towym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 

poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, 

poz. 675) oraz art. 87 ust. 1-4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o “chr“nie zabytków i opiece nad zabyt-

kami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. 

Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875; z 2007 r. Nr 192, poz. 1394; z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, 

poz. 804; z 2010 r. Nr 75, poz. 474), uchwala się, c“ nastę”uje: 

§ 1. Przyjmuje się ｭP“wiat“wy Pr“gram O”ieki nad źabytkami Powiatu Stargardzkiego na lata 2010-

2014ｬ, stan“wiący zaJącznik d“ niniejszej uchwaJyŁ 

§ 2. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się źarząd“wi P“wiatuŁ 

§ 3. UchwaJa wch“dzi w wycie z dniem ”“djęcia i ”“dlega “gJ“szeniu w Śzienniku Urzęd“wym Wo-

jewództwa źach“dni“”“morskiego. 

 

 

 

 

Przew“dniczący Rady 

 

Jacek BryJa 
  


