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§ 1. W zaJączniku do uchwaJy Nr XXVIII/202/2009 Rady Gminy w Starej Śąbrowie z dnia 29 wrze-

`nia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Stara Śąbrowa na lata 2009-2014 w § 17 ust. 4 tabeli nr 5 ”o czynnikach ”odwywszających war-

to`ć uwytkową lokalu mieszkalnego dodaje się ”kt 2 w brzmieniu: 

1. 

ｭ2Ł  Lokal, w którym wykonano trwaJe ule”szeniaｭ 10 

 

2. § 17 ust. 5 uchwaJy otrzymuje brzmienie: 

 ｭ5Ł Stawka maksymalna czynszu, o której mowa w ust. 1 mowe być obniwona lub ”odwywszona 
nie więcej niw: 

1) ”odwywszona o 1 czynnik dla lokali zaliczonych do I kategorii, 

2) ”odwywszona o 2 czynniki dla lokali zaliczonych do I kategorii, 

3) obniwona o 1 czynnik dla lokali zaliczonych do II kategorii, 

4) obniwona o 2 czynniki dla lokali zaliczonych do III kategorii, 

5) obniwona o 2 czynniki dla lokali zaliczonych do IV kategoriiｬ 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi GminyŁ 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowy, Woje-

wództwa źachodnio”omorskiegoŁ 
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UCHWAIA NR LIIł1372ł10 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 25 ”audziernika 2010 rŁ 

w s”rawie Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭKrzekowo-vyzna-Szerokaｬ 
w Szczecinie. 

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

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; 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, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXXI/774/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzania Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭKrzekowo - vyzna - 

Szerokaｬ w Szczecinie, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odaro-

wania przestrzennego Miasta Szczecin (uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dn. 24 listo-

pada 2008 rŁ), uchwala się Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭKrzekowo - vyzna - Szerokaｬ 
w Szczecinie na obszarze osiedla Krzekowo - Bezrzecze zwany dalej planem. 

2. Plan obejmuje obszar o pow. 43,737 ha ograniczony: 

1) od strony ”óJnocnej ulŁ Modrą; 
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2) od strony wschodniej terenem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej osiedla Zawadzkiego - Klo-

nowica i Osiedla ｭKadetｬ oraz ulŁ Bracką; 
3) od strony ”oJudniowej ulŁ IukasiLskiego; 
4) od strony zachodniej ul. vyzną i terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz ogrodami 

dziaJkowymi ｭPionierｬ; 

3. Granice obszaru objętego ”lanem okre`la rysunek ”lanu w skali 1:1000. 

4. Obszar planu obejmuje tereny elementarne o powierzchniach: 

 

L.p. 
Symbol terenu 

elementarnego 

powierzchnia 

(ha) 

1.  Z.K.2001.U 0,08 

2.  Z.K.2002.U 0,73 

3.  Z.K.2003.MN,U 2,92 

4.  Z.K.2004.MN,U 4,51 

5.  Z.K.2005.MN,U 2,53 

6.  Z.K.2006.ZP 0,34 

7.  Z.K.2007.UK 0,36 

8.  Z.K.2008.MN,U 7,09 

9.  Z.K.2009.MN,U 3,05 

10.  Z.K.2010.MN,U 0,19 

11.  Z.K.2011.MW,U 3,17 

12.  Z.K.2012.U,MN 0,15 

13.  Z.K.2013.ZD 1,79 

14.  Z.K.2014.MN,U 0,67 

15.  Z.K.2015.MN,U 1,04 

16.  Z.K.2016.MN,U 1,84 

17.  Z.K.2017.ZN 0,35 

18.  Z.K.2018.MN 0,51 

19.  Z.K.2019.MN 0,15 

20.  Z.K.2020.MW 0,60 

21.  Z.K.2021.MW,U 1,85 

22.  Z.K.2022.MW,U 1,20 

23.  Z.K.2023.KS 0,59 

24.  Z.K.2024.KD.Z 0,44 

25.  Z.K.2025.KD.L 3,33 

26.  Z.K.2026.KD.L 1,13 

27.  Z.K.2027.KD.L 0,14 

28.  Z.K.2028.KD.L 0,20 

29.  Z.K.2029.KD.L 0,13 

30.  Z.K.2030.KD.L 0,08 

31.  Z.K.2031.KD.L 0,02 

32.  Z.K.2032.KD.L 0,08 

33.  Z.K.2033.KD.L 0,02 

34.  Z.K.2034.KD.D 0,25 

35.  Z.K.2035.KD.D 0,09 

36.  Z.K.2036.KDW 0,19 

37.  Z.K.2037.KD.D 0,13 

38.  Z.K.2038.KD.D 0,17 

39.  Z.K.2039.KD.D 0,09 

40.  Z.K.2040.KDW 1,29 

41.  Z.K.2041.KDW 0,05 

42.  Z.K.2042.KDW 0,07 

43.  Z.K.2043.KP 0,04 

44.  Z.K.2044.KP 0,02 

45.  Z.K.2045.E 0,01 

46.  Z.K.2046.KPS 0,02 

47.  Z.K.2047.E 0,004 

48.  Z.K.2048.E 0,01 

49.  Z.K.2049.E 0,01 

50.  Z.K.2050.E 0,003 

51.  Z.K.2051.E 0,01 

 

§ 2. Przedmiotem planu jest osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami, zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej z usJugami, usJugi sakralne, ogrody dziaJkowe, teren zieleni naturalnej, zie-

leni urządzonej, ukJad komunikacyjny oraz obiekty i sieci infrastruktury technicznej. 

§ 3. 1. Rysunek Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭKrzekowo - vyzna - Szerokaｬ 
w Szczecinie w skali 1:1000 stanowi źaJącznik nr 1 skJadający się z arkusza nr 1 i nr 2, będący integral-

ną czę`cią uchwaJyŁ 

2. Wyrys i wy”is ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Miasta 
Szczecin w skali 1:10 000 (uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dn. 24 listopada 2008 r.) 

stanowią źaJączniki nr 2 i 2a będące integralną czę`cią uchwaJyŁ 

3. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowią źaJącznik nr 3, 

będący integralną czę`cią uchwaJyŁ 

4. Rozstrzygnięcia o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu stanowią źaJącznik nr 4, będący 
integralną czę`cią uchwaJyŁ 
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RozdziaJ 1 

Zasady konstrukcji planu 

§ 4. 1. Obszar ”lanu ”odzielony jest na tereny elementarne, dla których ustala się ”rzeznaczenie i za-

sady uwytkowania. 

2. Tereny elementarne oznaczone są na rysunku oraz w tek`cie ”lanu w s”osób nastę”ujący: 

1) Z - litera oznaczająca ”oJowenie terenu w dzielnicy źachód; 
2) K - litera oznaczająca ”oJowenie terenu w osiedlu Krzekowo - Bezrzecze; 

3) 2 - liczba oznaczająca numer ”lanu w osiedlu; 

4) 001, 002, 003ｱ - liczba oznaczająca kolejny numer terenu elementarnego; 
5) symbole literowe ”rzeznaczenia terenów uwyte w ”lanie oznaczają: 

a) MW,U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z do”uszczeniem usJug, 
b) MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z wyJączeniem usJug, 
c) MN,U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z do”uszczeniem usJug, 
d) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wyJączeniem usJug, 
e) U,MN - teren zabudowy usJugowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

f) U - teren zabudowy usJugowej, 
g) UK - teren usJug sakralnych, 
h) ZN - teren zieleni naturalnej, 

i) ZP - teren zieleni urządzonej, ”arkowej, 
j) ZD - teren ogrodów dziaJkowych, 
k) E - teren gJównych ”unktów zasilania, rozdzielni, stacji transformatorowych i prostownikowych, 

l) KPS - teren ”rze”om”owni `cieków, 
J) KND - teren oczyszczania `cieków deszczowych, 
m) KD.Z - teren drogi publicznej - ulica zbiorcza, 

n) KD.L - teren drogi publicznej - ulica lokalna, 

o) KD.D - teren drogi publicznej - ulica dojazdowa, 

p) KDW - teren drogi wewnętrznej, 
r) KP - teren gJównego ciągu ”ieszego, 
s) KS - teren ”arkingu dla samochodów osobowychŁ 

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

wiązują w granicach caJego ”lanuŁ Ustalenia szczegóJowe obowiązują w granicach terenu elementarnego. 

4. Ustalenia szczegóJowe formuJowane są w nastę”ujących gru”ach ustaleL: 

1) ustalenia funkcjonalne; 

2) ustalenia ekologiczne; 

3) ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu; 

4) ustalenia zasad parcelacji; 

5) ustalenia komunikacyjne; 

6) ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnejŁ 

5. PeJny tekst ustaleL dla okre`lonego obszaru zawiera ustalenia ogólne i ustalenia szczegóJowe dla 
terenu elementarnego, w którym znajduje się dany obszarŁ 

§ 5. Uwyte w ”lanie okre`lenia oznaczają: 

1) bogaty program zieleni - nalewy ”rzez to rozumieć zrównicowaną gatunkowo zieleL wysoką i niską 
o charakterze ozdobnym, wy”eJniającą wszystkie ”owierzchnie terenu nie zajęte ”rzez niezbędne za-

inwestowanie wynikające z programu realizowanej inwestycji (np. w liniach rozgraniczających ulicy), 
w tym takwe na sztucznie wykonanych lub uksztaJtowanych miejscach (n”Ł zakrzewienia skar”, tara-

sów, ”nącza na barierach ”rzeciwhaJasowych, zazielenione `ciany w liniach rozgraniczenia dziaJki, 
zieleL w donicach); 

2) dach stromy - równe formy dachów o ”oJaciach gJównych ”ochylonych ”od kątem co najmniej 25 sto”niŁ 
źa formę dachu stromego uznaje się takwe dach mansardowy; 
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3) historyczna kompozycja architektoniczna obiektu - autentyczny, zachowany w miejscu lub potwier-

dzony w materiaJach uródJowych ukJad eks”onowanych elewacji oraz dachu i zwieLczenia budowli 
z rozmieszczeniem, wielko`cią i ”ro”orcjami otworów, elementami programu architektoniczno-

estetycznego (detale, faktury materiaJów, zasada kolorystyki it”Ł), stolarką okienną (”odziaJem ”ola 
okiennego) i drzwiową, urządzeniami Jączącymi obiekt z otaczającym terenem, towarzyszącymi obiek-

tami pomocniczymi, wspierającymi kom”ozycyjnie obiekt gJówny; 
4) inwynieryjne urządzenia sieciowe - urządzenia techniczne bez”o`rednio ws”óJ”racujące z sieciami in-

wynieryjnymi uzbrojenia terenu i za”ewniające mowliwo`ć ich s”rawnego dziaJaniaŁ Najczę`ciej wystę-
”ujące inwynieryjne urządzenia sieciowe to: stacje transformatorowe 15ł0,4 kV, szafki teletechniczne 

i elektroenergetyczne, hydrofornie, sieciowe pompownie wody i `cieków, ”rzelewy burzowe, stacje 
gazowe 2-go sto”nia, komory zasuw, wymienniki cie”Ja, ”om”ownie na sieci cie”Jowniczej, anteny 

telekomunikacyjne i inne urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej; 
5) kom”ozycja zes”oJu zieleni - ukJad ”rzestrzenny drzew, krzewów i powierzchni trawiastych oraz trwa-

Jych i gJównych elementów wy”osawenia ”arkowego (n”Ł zaJowenia ”omnikowe, baseny i stawy, 

obiekty kubaturowe); 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar usytuowania budynkuŁ Lico budynku nie 
mowe ”rzekraczać nie”rzekraczalnej linii zabudowy; 

7) obiekt w gminnej ewidencji zabytków - obiekt objęty ochroną konserwatorską, dla którego obowiązu-

ją zasady ochrony okre`lone w ustaleniach szczegóJowych; 
8) obowiązująca linia zabudowy - linia wyznaczająca ”oJowenie lica gJównej bryJy budynku; 
9) powierzchnia zabudowana (powierzchnia zabudowy) - obszar wyznaczony przez rzut pionowy skraj-

nego obrysu budynku w stanie wykoLczonym na ”Jaszczyznę ”oziomą, ”rzyjmując za ”odstawę ob-

rys: parteru - w wy”adku, gdy jest on większy od rzutu ”ionowego obrysu `cian fundamentowych, 
albo `cian fundamentowych, jeweli na ”oziomie terenu jest on większy od rzutu obrysu ”arteru; 

 ”rzy czym do ”owierzchni zabudowy wlicza się ”owierzchnię wystę”ujących w obrębie ”rzyziemia 
takich elementów budynku jak: ”rze`wity, ”rzej`cia i ”rzejazdy (bramy), ganki, kruwganki, loggie 
wgJębne (cofnięte) i loggio-balkony przystawiane, werandy otwarte i oszklone oraz przybudowane 

szklarnie (ogrody zimowe), garawe lub wiaty garawowe - stanowiące integralną czę`ć budynku oraz 
”owierzchnię obiektów ”omocniczych (gos”odarczych) jak garawe, szo”y, szklarnie, altany itp.; 

 ”rzy czym do ”owierzchni zabudowy nie wlicza się ”owierzchni budynków lub ich czę`ci znajdują-
cych się ”oniwej ”oziomu terenu oraz ”owierzchni schodów, ”ochylni i ram” zewnętrznych, studzie-

nek ”rzy okienkach ”iwnicznych, osJon ”rzeciwsJonecznych, daszków, oka”ów dachowych, a takwe 
nadwieszonych czę`ci budynku ”owywej ”arteru, basenów i sztucznych oczek wodnych; do po-

wierzchni zabudowy na dziaJce budowlanej wlicza się ”owierzchnię obiektów ”omocniczych (gos”o-

darczych) jak garawe, szo”y, szklarnie, altany itp.; 

10) reklama wolno stojąca - samodzielny obiekt ”rzeznaczony wyJącznie do eks”ozycji na”isów, znaków 
graficznych i innych elementów dekoracyjnych o charakterze informacyjnym lub marketingowym; 

11) reklama wbudowana - miejsce lub urządzenie wykorzystywane do eks”ozycji na”isów i znaków gra-

ficznych o charakterze informacyjnym lub marketingowymŁ Reklama wbudowana stanowi wtórny 
element wy”osawenia elewacji, umieszczony na zakoLczonym inwestycyjnie obiekcie budowlanymŁ 
Reklamą wbudowaną nie jest miejsce lub urządzenie, o którym mowa ”owywej, stanowiące element 
pierwotnego wystroju lub projektu budynku, a takwe szyld o powierzchni do 0,3 m2; 

12) studnie awaryjne - studnie ”ubliczne, zakJadowe lub wyznaczone studnie ”rywatne za”ewniające 
zaopatrywanie w wodę ludno`ci w warunkach s”ecjalnych, tjŁ wystą”ienia skawenia, klęsk wywioJo-

wych lub wojny; 

13) System Zieleni Miejskiej - ciągJa struktura ”rzestrzenna wiąwąca ze sobą warto`ciowe i równorodne 
tereny zielone (takwe zabudowane, gJównie o niskiej intensywno`ci), za”ewniająca ”owiązanie z od-

”owiednimi terenami ”ozamiejskimi, zwJaszcza - tworzącymi krajowy system obszarów chronionychŁ 
SZM jest obszarem chronionym w ”lanie ”o”rzez s”ecjalne rygory okre`lone w ustaleniach; 

14) teren pod budownictwo ochronne - teren realizacji podziemnego budownictwa ochronnego w przy-

”adku w”rowadzenia stanu zagrowenia bez”ieczeLstwa ”aLstwa lub wojny; 
15) tradycyjny sJu” ogJoszeniowy - no`nik informacji w formie walca o `rednicy do 150 cm i wysoko`ci 

najwywszego ”unktu ”rzekrycia nie”rzekraczającej 450 cm, ”rzekryty zadaszeniem ”Jaskim lub 
w ksztaJcie ko”uJy, stowka it”Ł; 

16) warto`ciowy drzewostan - drzewa i krzewy, pomniki przyrody oraz aleje i parki zabytkowe, a takwe 
inne ”ojedyncze drzewa lub ich gru”y s”eJniające jedną z ”oniwszych cech: 
a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha oraz wzdJuw dróg (”oza obszarami lasów 

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

c) drzewa i krzewy gatunków ”os”olitych o obwodach pnia mierzonego na wys. 130 cm: olsza, 

klon jesionolistny, czeremcha, wierzba, grochodrzew - ”owywej 200 cm, klon, kasztanowiec, 

morwa, jesion, `wierk, sosna, daglezja, modrzew, choina, brzoza - ”owywej 101 cm, dąb, grab, 
buk, li”a, iglicznia, gJóg, jarząb, leszczyna turecka, wywotnik, ”latan klonolistny, wiąz, jodJa, ma-

gnolia - ”owywej 51 cm; 

17) wystawka dachowa - forma do`wietlenia ”oddasza ”o”rzez okno lub okna osadzone w pionowej 

`cianie wychodzącej ”onad ”oJać dachu; wysoko`ć wystawki dachowej ”owinna być niwsza od wy-

soko`ci gJównej kalenicy dachu; kalenica zadaszenia wystawki ”owinna być ”rosto”adJa do gJównej 
kalenicy dachu; 

18) zieleL izolacyjna - ”as zwartej zieleni wielo”iętrowej, w tym wysokiej (np. lasu lub zadrzewienia) 

o szeroko`ci dostosowanej do okre`lonej sytuacji przestrzennej (minimum 10 m), zJowony z gatunków 
od”ornych na zanieczyszczenia, oddzielający funkcjonalnie i o”tycznie obiekty uciąwliwe od terenów 
sąsiednichŁ 

RozdziaJ 2 

Ustalenia ogólne dla obszaru ”lanu 

§ 6. 1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) zakazuje się lokalizacji obiektów usJugowych o ”owierzchni zabudowy ”owywej 250 m2, za wyjątkiem 
terenów wskazanych w ustaleniach szczegóJowych; 

2) zakazuje się lokalizacji stacji ”aliw; 
3) zakazuje się lokalizacji nowych usJug związanych z motoryzacją ty”u: warsztaty samochodowe, bla-

charskie, lakiernicze, stacje kontroli ”ojazdów it”Ł, za wyjątkiem terenów wskazanych w ustaleniach 

szczegóJowychŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) czę`ć obszaru w granicach ”lanu, zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi, objęta Systemem źieleni Miejskiej; 

2) tereny zieleni oraz zieleL towarzysząca, urządzone jako zagos”odarowanie tymczasowe mogą być 
likwidowane w związku z realizacją zagos”odarowania zgodnego z planem; 

3) zakazuje się wycinki i ”rzesadzania warto`ciowego drzewostanu oraz likwidacji innej zieleni stano-

wiącej element historycznej kom”ozycji zes”oJu zabudowy lub zes”oJu zieleniŁ źakaz nie obejmuje: 
a) rewaloryzacji zabudowy historycznej, 

b) realizacji nowych dróg i ulic wskazanych w ustaleniach szczegóJowych, 
c) cięć sanitarnych; 

4) wszelkie uciąwliwo`ci wynikające z lokalizacji usJug ”owinny zamykać się w granicach dziaJki budowlanej; 
5) dla istniejącej i nowej zabudowy mieszkaniowej lokalizowanej wzdJuw dróg ”ublicznych nalewy ”rze-

widzieć rozwiązania architektoniczne, techniczne lub od”owiednie zagos”odarowanie terenu, Jago-

dzące lub eliminujące negatywne skutki sąsiedztwa tras komunikacyjnych; 
6) zakazuje się lokalizacji wzdJuw ulŁ Szerokiej w strefie A ochrony konserwatorskiej ekranów akustycz-

nych, ”asów zieleni izolacyjnej; 
7) budynki z ”omieszczeniami ”rzeznaczonymi na ”obyt ludzi nalewy lokalizować ”oza zasięgiem zagro-

weL i uciąwliwo`ci okre`lonych w ”rze”isach odrębnych; 
8) do”uszcza się wznoszenie budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi w zasięgu 

zagroweL i uciąwliwo`ci ”od warunkiem zastosowania `rodków technicznych zmniejszających te uciąw-
liwo`ci ”oniwej ”oziomu ustalonego w przepisach; 

9) zakazuje się nasadzeL drzew i wysokich krzewów bez”o`rednio ”od na”owietrzną linią elektroenerge-

tyczną 110 kV; 

10) wszystkie ustalenia ekologiczne obowiązują w przypadku nowego zagospodarowania tymczasowego; 

11) ustala się utrzymanie istniejącego drenawu melioracyjnego; w przypadku kolizji z zagospodarowaniem 

terenu do”uszcza się jego ”rzebudowę, rozbudowę, remont i ”odJączenie do kanaJów otwartych lub 
do kanalizacji deszczowej. 

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

1) ustala się strefę A ochrony konserwatorskiej okre`loną na rysunku ”lanuŁ Strefa A obejmuje obszar 
dawnej wsi Krzekowo wraz z ko`cioJem oraz gJówną ulicę ze zlokalizowaną ”rzy niej zabudowąŁ 
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 W granicach strefy A ochronie ”odlegają: historyczna kom”ozycja zes”oJu zabudowy z uwzględnie-

niem zagos”odarowania terenu ”rzynalewnego zabudowie i przestrzeni dawnej wsi, z jej elementami 

budowlanymi, zadrzewieniem i ukJadem ciągów komunikacyjnych (chyba, we ustalenia szczegóJowe 
stanowią inaczej), ”rzedogródków, ogrodzeL i zieleni ozdobnej w ”ostaci drzew flankujących wej`ciaŁ 

 W granicach strefy A celami ochrony są: ochrona i rewaloryzacja zabytkowych elementów zagos”o-

darowania o warto`ci historycznej lub lokalnej, w tym: ukJadu i przekroju ulicy Szerokiej, linii zabu-

dowy, form zabudowy na ”oszczególnych dziaJkach, istniejącej zabudowy o zabytkowych walorach, 

wysoko`ci zabudowy, form dachów i zwieLczenia budynków, nawierzchni utwardzonych i trawiastych, 

maJej architekturyŁ 
 W granicach strefy obowiązuje rewaloryzacja historycznej kom”ozycji zes”oJu zabudowy, odtworze-

nie ukJadu i zagospodarowania dawnej wsi, w tym: 

ｦ rewaloryzacja terenów trawiastych oraz ulicy Szerokiej z obustronnym sz”alerem drzew wzdJuw 
ulicy, 

ｦ ograniczenie niezbędnego utwardzania terenu do ciągu jezdni i zjazdów na ”osesje z zasto-

sowaniem nawierzchni kamiennych lub brukowanych, 

ｦ realizacja ogrodzeL, bram, wjazdów na posesje w nawiązaniu do tradycyjnie stosowanych, 
ｦ lokalizacja zabudowy w granicach dziaJki na zasadzie kontynuacji historycznej kom”ozycji ze-

s”oJu wzdJuw ulŁ Szerokiej, 

ｦ rewaloryzacja historycznej kom”ozycji obiektów ”rzeksztaJconych, 
ｦ stosowanie tradycyjnychłhistorycznych materiaJów ”okrycia dachów i wykoLczenia elewacji, 
ｦ likwidacja ukrycia OC. 

 W obrębie strefy obowiązują okre`lone ”lanem ustalenia, mające na celu ”odtrzymanie istniejącej 
kompozycji przestrzennej wraz z zielenią oraz ich odtworzenieŁ Nowe elementy zagospodarowania te-

renu w tym ”rzeksztaJcenia ukJadu ”rzestrzennego wraz z zabudową muszą być dostosowane do za-

chowanej historycznej kompozycji urbanistycznej. 

 W obrębie strefy znajdują się obiekty w”isane do rejestru zabytków: 
a) ko`cióJ ”ŁwŁ Trójcy _więtej wraz z ukJadem dawnego cmentarza ”rzyko`cielnego i murem cmen-

tarnym, oznaczony na rysunku planu: nr rejestru 271, nr decyzji: Kl.V-0/8/58 z dn. 22 stycznia 

1958 r., 

b) budynek mieszkalny przy ul. Szerokiej 6, oznaczony na rysunku planu: nr rejestru 1120, nr decyzji: 

Kl.3-5340/16/90 z dn. 16 stycznia 1990 r., 

c) dom mieszkalny z ”rzedogródkiem od strony elewacji ”oJudniowej ”rzy ulŁ Szerokiej 63, oznaczo-

ny na rysunku planu: nr rejestru A-494, nr decyzji: DZ-4140/25/K/2009 z dn. 16 listopada 

2009 r.; 

2) ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych okre`loną na 
rysunku ”lanu, ”olegającą na ”rowadzeniu interwencyjnych badaL archeologicznych w przypadku po-

dejmowania prac ziemnych. W obrębie strefy do”uszcza się inwestowanie ”od warunkami okre`lo-

nymi w ”rze”isach szczegóJowych dotyczących ochrony zabytków; 
 Obowiązuje: 

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

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

jęcia ”rac ziemnych, 
ｦ ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac 

ziemnych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotŁ ochrony zabytków; 
3) zakazuje się lokalizacji nowych i ”rzedJuwania lokalizacji istniejących reklam wolno stojących i wbu-

dowanych: 

a) w strefie A ochrony konserwatorskiej, 

b) w miejscach, w których reklamy emitujące ”ulsujące `wiatJo mogą zakJócać warunki mieszka-

niowe, 

c) w terenach Z.K.2045.E i Z.K.2046.KPS, 

d) na tle i w`ród zieleni okre`lonej symbolem źP, źN, źŚ; 
 źakaz nie obejmuje tradycyjnych sJu”ów ogJoszeniowychŁ 
4) na sJu”ach o`wietleniowych zakazuje się lokalizacji nowych i ”rzedJuwania lokalizacji istniejących re-

klam, szyldów i urządzeL technicznych; 

5) ustala się ochronę zabytków, ujętych w gminnej ewidencji zabytków, które wskazano na rysunku 
planu oraz w ustaleniach szczegóJowychŁ Ochrona, w tym takwe remonty obiektów realizowane są 
zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi ”lanu oraz ”rze”isami szczególnymi dotyczącymi zabytkówŁ 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 116 ｦ 15298 ｦ Poz. 2152 

 

 Obowiązuje: 
a) utrzymanie historycznej kompozycji obiektu, 

b) nakaz, w ”rzy”adku konieczno`ci rozbiórki obiektu, odtworzenia go w pierwotnej lokalizacji, w opar-

ciu o inwentaryzację, 
c) nakaz, w ”rzy”adku konieczno`ci rozbiórki obiektu, wykonania inwentaryzacji ”omiarowej oraz 

fotograficznej obiektu, 

d) nakaz o”iniowania ”rzez organ dsŁ ochrony zabytków wszelkich zmian w”Jywających na wygląd 
zabytku; 

6) w obiektach w”isanych do gminnej ewidencji zabytków do”uszcza się ”rzebudowę istniejących lokali 
usJugowych lub ada”tację lokali mieszkalnych oraz gos”odarczych na cele usJugowe i mieszkaniowe, 

”od warunkiem zachowania ksztaJtu bryJy budynku (wysoko`ci, formy dachu), wedJug zasad okre`lo-

nych w ustaleniach szczegóJowych oraz uwzględnienia: 
a) kontynuacji w kom”ozycji elewacji rozwiązaL wJa`ciwych dla s”ecyfiki kom”ozycji caJego budynku 

w jej ”ierwotnej formule tznŁ nawiązania do: osi symetrii, rozmieszczenia i ”ro”orcji otworów 
okiennych, ksztaJtu stolarki, usytuowania i profili gzymsów, formy ryzalitów, ”ilastrów, blend, nad-

”rowy, obramowaL okiennych i ”ozostaJych elementów wystroju architektonicznego, a takwe 
rozwiązaL materiaJowych i kolorystycznych, 

b) ”rzy usJugowym uwytkowaniu caJego ”arteru kom”ozycję elewacji tworzy się w s”osób jedno-

rodny na caJej jej szeroko`ci tznŁ ”rzy realizacji kolejnego lokalu usJugowego stosuje się rozwią-
zania architektoniczne juw istniejące ”od warunkiem, we s”eJniają one wymagania kom”ozycyjneŁ 
Jednorodno`ć kom”ozycji dotyczy takwe szyldów, które traktuje się jak detal architektoniczny, 

c) obowiązuje zachowanie istniejących ”oziomów nad”rowy; 
7) obowiązuje zakaz krycia dachów blachodachówką i innymi elementami z blachy; 

8) na terenach MN, MN,U w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych bliuniaczych i szeregowych do-

”uszcza się nie więcej niw jeden lokal mieszkalny w kawdym segmencie; 
9) do”uszcza się zabudowę bez”o`rednio ”rzy granicy dziaJki budowlanej; 
10) na terenach MN zakazuje się ”rzeksztaJcania wolno stojących garawy w obiekty mieszkalne; 

11) na terenach MN,U zakazuje się ”rzeksztaJcania wolno stojących garawy w obiekty mieszkalne 

i usJugowe; 
12) na terenach MN, MN,U w budynkach gos”odarczych takwe w granicach strefy A do”uszcza się ”rze-

ksztaJcanie na funkcję usJugową lub mieszkaniową caJo`ci budynku, z zastrzeweniem ”kt 6, 10 i 11; 

13) do”uszcza się zachowanie zainwestowania i uwytkowanie nies”eJniające ustaleL ”lanuŁ Budynki mogą 
być ”oddawane remontom ka”italnym i modernizacjom bez ”rawa ”owiększania kubatury budynku; 

14) na dziaJkach budowlanych, na których w dniu wej`cia w wycie niniejszego ”lanu istniejąca zabudowa 
”rzekracza wskaunik ”owierzchni zabudowy do”uszczony w ustaleniach szczegóJowych, do”uszcza 
się jednorazowo ”owiększenie wskaunika ”owierzchni zabudowy w zakresie niezbędnym do poprawy 

stanu funkcjonowania zabudowy lub standardu wy”osawenia terenu (n”Ł garaw), lecz nie więcej niw 
o 10% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 

15) na caJym obszarze, zakazuje się lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych w rozumieniu 

”lanu okre`lonych jako: kioski, ”awilony, maJe ”unkty gastronomiczne, wszelkie ”ojazdy, ”rzycze”y, 
barakowozy it”Ł na koJach lub innych ”od”orach, a takwe obiekty ”rzy”ominające ksztaJtem towary, 
z których odbywa się handel lub `wiadczone są usJugi, z wyJączeniem: 
a) obiektów związanych z im”rezami okoliczno`ciowymi do kilku dni (wystawy, kiermasze `wią-

teczne itp.), 

b) letnich ogródków gastronomicznych bez obiektów kubaturowych; 
16) do tymczasowych obiektów budowlanych w rozumieniu ”lanu nie zalicza się kioskowiat związanych 

z obsJugą ruchu komunikacyjnego; 
17) lokalizację obiektów maJej architektury oraz innych obiektów stanowiących wy”osawenie obszarów 

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

cyjne sJu”y ogJoszeniowe, warunkuje się nie ”owodowaniem ograniczeL dla komunikacji szynowej, 
koJowej, rowerowej i pieszej, w tym dla umieszczania znaków i sygnaJów drogowych; 

18) wysoko`ć zabudowy mierzy się od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynku 
(z wyJączeniem wej`ć do ”omieszczeL technicznych, gos”odarczych i garawy ”odziemnych) do naj-

wywszego ”unktu ”rzekrycia dachu; 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 116 ｦ 15299 ｦ Poz. 2152 

 

19) w nowej zabudowie do”uszcza się wysunięcia ”oza obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy 

na wysoko`ci ”owywej ”arteru: wykuszy, gzymsów wieLczących i balkonów - do 1,0 m, innych ele-

mentów ”rogramu architektonicznego - do 0,5 m; linie zabudowy ”rzyziemia traktuje się jako nie”rze-

kraczalne dla wszystkich elementów ”rogramu architektonicznego z wyJączeniem: ”rzedsionków, 
schodów zewnętrznych, daszków nad wej`ciami, studzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do 
garawy, ram”, elementów ws”artych na sJu”ach, z zastrzeweniem ”kt 20; 

20) w strefie A ochrony konserwatorskiej linie zabudowy ”rzyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne dla 
wszystkich elementów trwale związanych z budynkiem, z wyJączeniem schodów zewnętrznych, stu-

dzienek do`wietlających ”iwnice, zjazdów do garawyŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

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

istniejącego zagos”odarowania tymczasowego; 
2) ”rzebieg linii dla celów o”racowaL geodezyjnych okre`la się ”o”rzez odczyt graficzny osi linii z rysun-

ku planu; 

3) do”uszcza się wydzielanie dla stacji transformatorowych dziaJek budowlanych o powierzchni nie-

zbędnej dla ich ”rawidJowego funkcjonowania, ”od warunkiem za”ewnienia dostę”u do drogi ”ublicz-

nej, z zastrzeweniem ”kt 4; ustalenie nie dotyczy zabytkowej stacji transformatorowej na terenie 

dawnej wsi; 

4) niezalewnie od ustaleL szczegóJowych do”uszcza się ”odziaJ terenu w celu wydzielenia dziaJki 
o powierzchni maksymalnej 120 m2 dla stacji transformatorowej; ustalenie nie dotyczy terenów stacji 
transformatorowych oznaczonych w ”lanie symbolem ｭśｬ; 

5) do”uszcza się wydzielanie dziaJek ”o granicach terenów elementarnych; 
6) do”uszcza się korektę granic dziaJek w celu ”o”rawy warunków zagos”odarowania; ustalenie obo-

wiązuje równiew w terenach elementarnych, na których ustalono zakaz ”odziaJu terenu; 
6) tereny ciągów ”ieszych ustala się jako ogólnodostę”neŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJugę komunikacyjną obszaru objętego ”lanem ustala się z istniejących i ”rojektowanych dróg ”u-

blicznych i wewnętrznych ”oJączonych z ukJadem komunikacyjnym miasta; 
2) ”owiązania ukJadu komunikacyjnego obszaru objętego ”lanem z ukJadem zewnętrznym za”ewniać 

będą ulice: 
a) Z.K.2024.KD.Z (ul. Modra) - ”oJączenie z osiedlem Bezrzecze i gminą Śobra, 
b) Z.K.2025.KD.L (ul. Szeroka) - do czasu budowy ulicy GenŁ Sosabowskiego ”oJączenie z osiedlami: 

Zawadzkiego - Klonowica, Pogodno oraz poprzez ulice: Taczaka, 26 - Kwietnia z centrum miasta 

Szczecin, 

c) Z.K.2028.KD.L (ul. IukasiLskiego) - ”oJączenie z gminą Śobra oraz z osiedlem Pogodno i poprzez 

ul. A. Mickiewicza z centrum miasta Szczecin; 

3) realizację kawdego nowego obiektu budowlanego, warunkuje się umieszczeniem na terenie ”rzedsię-
wzięcia od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania liczby miejsc ”ostojowych, którą okre`la 
się na ”odstawie wymogów ustalonych w pkt 5 - 7; 

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

je się za”ewnieniem na terenie ”rzedsięwzięcia od”owiedniej liczby miejsc ”ostojowych, nie mniejszej 
niw ta, która wynika z ”rzyrostu ”otrzeb ”arkingowych wywoJanych realizacją ”rzedsięwzięcia, 
a którą okre`la się na ”odstawie wymogów ustalonych w pkt 5 - 7; 

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

 

Lp. 

Obiekt lub teren 
Jednostka 

obliczeniowa 

Wskaunik 

liczby miejsc 

postojowych 

1. Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie 1 

2. Budynki mieszkalne jednorodzinne na dziaJkach większych niw 
200 m2 1 mieszkanie 2 

3. Skle”y o ”owierzchni s”rzedawy do 250 m2 10 m2 pow. 

s”rzedawŁ 0,3 

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

10 miejsc 

konsumpcyjnych 

1 
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5. Biura, urzędy, banki 100 m2 powierzchni 

uwytkowej* 
3 

6. Przychodnie i gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie, itp. 1 gabinet 2 

7. Ko`cioJy katolickie 10 miejsc 

siedzących 
1 

8. Domy parafialne, domy kultury, galerie, 

biblioteki, kluby 

100 m2 powierzchni 

uwytkowej* 
1 

9. Obiekty dydaktyczne 4 miejsca 

dydaktyczne 
1 

10. Przedszkola, wJobki, miejsca dziennego ”obytu dzieci 30 dzieci 1 

11. UsJugi ”rodukcyjne 10 zatrudnionych 2 

12. UsJugi rzemie`lnicze 50 m2 powierzchni 

uwytkowej* 
2 

13. UsJugi równe 100 m2 powierzchni 

uwytkowej* 
2 

14. Baseny ”Jywackie, siJownie, inne maJe obiekty s”ortu i rekreacji 10 korzystających 2 

15. Ogrody dziaJkowe 5 ogrodów 1 

* do ”owierzchni uwytkowej, w ”rzy”adku obliczeL za”otrzebowania miejsc ”ostojowych, nie zali-
cza się: ”owierzchni garawy i urządzeL technicznych, magazynów, archiwów, it”Ł 

6) w ”rzy”adku, gdy wynik obliczeL liczby miejsc ”ostojowych nie jest liczbą caJkowitą, stosuje się za-

okrąglenie czę`ci uJamkowej tej liczby do zera, gdy jest ona mniejsza od 0,5, w przeciwnym przypad-

ku stosuje się zaokrąglenie czę`ci uJamkowej liczby miejsc ”ostojowych w górę do najbliwszej liczby 
caJkowitej; 

7) wymogi w zakresie ”otrzeb miejsc ”ostojowych okre`lone w ust. 5 pkt 4 nie obowiązują w ”rzy”adku: 
a) zmiany s”osobu uwytkowania ”oddasza na cele mieszkalne, 
b) budowy, ”rzebudowy, rozbudowy oraz zmiany s”osobu uwytkowania obiektu budowlanego (takwe 

tymczasowego) itp. wywoJującego ”otrzeby ”arkingowe mniejsze niw 2 miejsca ”ostojowe, 
c) zagos”odarowania tymczasowego związanego z uwytkowaniem sezonowym (letnie ogródki ga-

stronomiczne, itp.); 

8) ”rzebiegi `ciewek rowerowych i ciągów ”ieszych, ”okazane na rysunku ”lanu, są przebiegami przybli-

wonymiŁ Ustalenie lokalizacji `ciewki rowerowej w ”rzekroju ”asa drogowego nastą”i na eta”ie ”rojek-

tu budowlanego ulicy; 

9) o”rócz ”rzebiegów `ciewek rowerowych wskazanych na rysunku ”lanu do”uszcza się równiew ”rowa-

dzenie `ciewek rowerowych w granicach innych terenów elementarnych; 
10) ustala się nastę”ujące wskauniki liczby miejsc ”ostojowych do obliczania za”otrzebowania na miejsca 

”ostojowe dla rowerów: 
 

L.p. 
Obiekt lub teren 

Jednostka 

obliczeniowa 

Wskaunik liczby 
miejsc postojowych 

1. Budynki mieszkalne wielorodzinne nie okre`la się 

2. Budynki mieszkalne jednorodzinne na 

dziaJkach większych niw 200 m2 
nie okre`la się 

3. Skle”y o ”owierzchni s”rzedawy do 250 m2 nie okre`la się 

4. Restauracje, kawiarnie, inne 

(z wyJączeniem barów mlecznych 

i jadJodajni charytatywnych) 
nie okre`la się 

5. Biura, urzędy, banki 100 m2 pow. 

uwytkowej* 
nie mniej niw 1 

6. Przychodnie i gabinety lekarskie, 

kancelarie adwokackie, itp. 
nie okre`la się 

7. Ko`cioJy katolickie nie okre`la się 

8. Domy parafialne, domy kultury, galerie, 

biblioteki, kluby 

100 m2 powierzchni 

uwytkowej nie mniej niw 1 

9. Obiekty dydaktyczne 10 korzystających nie mniej niw 2 
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10. Przedszkola, wJobki, miejsca dziennego  
pobytu dzieci 

nie okre`la się 

11. UsJugi ”rodukcyjne 10 zatrudnionych** nie mniej niw 1 

12. UsJugi rzemie`lnicze 10 zatrudnionych** nie mniej niw 0,5 

13. UsJugi równe nie okre`la się 

14. Baseny ”Jywackie, siJownie, inne maJe 

Obiekty sportu i rekreacji 
10 korzystających nie mniej niw 1 

15. Ogrody dziaJkowe nie okre`la się 

* do ”owierzchni uwytkowej, w ”rzy”adku obliczeL za”otrzebowania miejsc ”ostojowych, nie zali-
cza się: ”owierzchni garawy i urządzeL technicznych, magazynów, archiwów, it”Ł 

** dotyczy zatrudnionych na najliczniejszej zmianie 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) linie rozgraniczające ulic, ciągów ”ieszych, `ciewek rowerowych wyznaczają korytarze infrastruktury 
technicznej, w których mogą być ”rowadzone sieci uzbrojenia terenu z zastrzeweniem ”kt 18; 

2) drogi wewnętrzne wydzielane lub urządzane w granicach terenu elementarnego - poza terenami wy-

mienionymi w pkt 1 - wyznaczają korytarze infrastruktury technicznej, w których mogą być ”rowa-

dzone sieci uzbrojenia terenu do obsJugi danego terenu elementarnego z zastrzeweniem pkt 18; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci i lokalizację inwynieryjnych urządzeL sieciowych ”oza liniami rozgra-

niczającymi ulic na warunkach okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych; 
4) do”uszcza się rozbudowę i ”rzebudowę istniejącej oraz budowę nowej sieci uzbrojenia terenu wraz 

z realizacją niezbędnych inwynieryjnych urządzeL sieciowych obsJugujących ustalone ”lanem ”rzezna-

czenie terenu; 

5) zaopatrzenie w wodę ustala się z istniejących i nowych sieci wodociągowych zasilanych z istnieją-
cych magistrali i gJównych rozdzielczych sieci wodociągowych w ulicach: Modrej, Szerokiej, IukasiL-
skiego, Gen. Sosabowskiego (poza granicami planu); 

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

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

nie z obowiązującymi ”rze”isami ”rzeciw”owarowymi; 
7) od”rowadzanie `cieków sanitarnych istniejącą i nową kanalizacją sanitarną do istniejących kolekto-

rów w ulicach: Modrej, Szerokiej, vyznej, vniwnej, IukasiLskiego i Gen. Sosabowskiego; 

8) od”rowadzanie wód o”adowych istniejącą i nową kanalizacją deszczową do istniejących i nowych 

kolektorów deszczowych w ulicach: Modrej, Szerokiej, vyznej, vniwnej, IukasiLskiego i voJnierskiej 
oraz ”o”rzez istniejący ukJad rowów melioracyjnych do rzeki Bukowej (”oza granicami ”lanu); 

9) zaopatrzenie w gaz z istniejących i nowych sieci gazowych w ulicach: Modrej, Szerokiej, Gen. Sosa-

bowskiego, vyznej, vniwnej, Jankiela, IukasiLskiego i voJnierskiej; 
10) zaopatrzenie w cie”Jo z indywidualnych i lokalnych uródeJ energii wykorzystujących: niskoemisyjne 

instalacje grzewcze na ”aliwo staJe, gaz, olej o”aJowy, energię elektryczną lub odnawialne uródJa 
energii, jak: kolektory sJoneczne, ”om”y cie”lne it”Ł o ”arametrach emisji zanieczyszczeL s”eJniają-
cych warunki ochrony `rodowiska lub w dostosowaniu do warunków geologicznych, zgodnie 
z przepisami prawa geologicznego i górniczego; 

11) do”uszcza się budowę kogeneracyjnych lokalnych uródeJ wytwarzających w skojarzeniu cie”Jo i ener-

gię elektryczną; 
12) do”uszcza się mowliwo`ć zasilania ”rojektowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z nowej 

i istniejącej sieci cie”lnej ”oza granicami planu, z rejonu ulic: IukasiLskiego i Gen. Sosabowskiego; 

13) ustala się minimalne `rednice sieci rozdzielczych uzbrojenia terenu: sieć gazowa 25 mm, sieć wodo-

ciągowa 90 mm, kanalizacja `ciekowa 0,20 m, kanalizacja deszczowa 0,30 m; 

14) zakazuje się instalowania lokalnych systemów grzewczych na ”aliwa staJe w obiektach nowych 

i ”oddawanych ”rzebudowie; ustalenie nie dotyczy instalowania kominków stanowiących uzu”eJnia-

jące uródJo cie”Ja; 
15) zasilanie w energię elektryczną z istniejących i nowych elektroenergetycznych linii kablowych 

i napowietrznych 15 kV i 0,4 kV ”o”rzez istniejące i nowe stacje transformatorowe 15/0,4 kV; 

16) w obszarze objętym ”lanem ”rzebiega na”owietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego na”ięcia 
110 kV, z zasięgiem oddziaJywania, oznaczona na rysunku planu; 
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17) nowe sieci inwynieryjne oraz sieci istniejące, ”rzeznaczone do ”rzebudowy nalewy ”rowadzić jako ”od-

ziemne; ustalenie nie dotyczy wymienionej w ustaleniach szczegóJowych linii 110kV; 
18) do”uszcza się realizację sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

wszystkie nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia okre`lone w ”lanie nie dotyczą sieci i infra-

struktury telekomunikacyjnej; 

19) obsJuga telekomunikacyjna z istniejącej i nowej infrastruktury telekomunikacyjnej; do”uszcza się 
”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację i budowę w nowej lokalizacji: sieci, urządzeL i obiektów 
związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną; 

20) ”rzewiduje się czasowe gromadzenie od”adów staJych w pojemnikach ustawionych na ”oszczegól-

nych posesjach; 

21) s”osób gromadzenia od”adów winien za”ewnić mowliwo`ć ich selektywnej zbiórki; 
22) w liniach rozgraniczających ulic i ”laców do”uszcza się ustawienie ”ojemników sJuwących gromadze-

niu i selektywnej zbiórce od”adów ”rzeznaczonych do odzysku; 

23) czę`ć terenu w granicach ”lanu objęta strefą ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬŁ 
Na terenie ochrony ”o`redniej ujęcia wody obowiązują zakazy zgodnie z roz”orządzeniem nr 4/2004 

Śyrektora Regionalnego źarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 28 ”audziernika 2004 r. (Dz. 

Urz. Woj. Zach. Nr 82, poz. 1434 z ”óuniejszymi zmianami)Ł 

Na terenie strefy ochrony ”o`redniej zakazuje się: 

a) w”rowadzania `cieków do wód lub do ziemi, za wyjątkiem oczyszczonych wód opadowych i roz-

to”owych oraz oczyszczonych `cieków ”ochodzących ze stacji uzdatniania wody, 
b) rolniczego wykorzystania `cieków, 
c) lokalizowania skJadowisk od”adów komunalnych, niebez”iecznych, innych niw niebez”ieczne i obo-

jętne oraz obojętnych, 
d) lokalizowania baz i zbiorników do magazynowania ”roduktów naftowych, a takwe rurociągów do 

ich transportu, z wyJączeniem zbiorników naziemnych gazu ”Jynnego oraz kontenerowych stacji 
paliw, 

e) wykonywania nowych ujęć wód ”odziemnych o przewidywanym maksymalnym poborze wody 

”rzekraczającym 10 m3/d, 

f) lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierząt, 
g) lokalizowania cmentarzy, 

h) grzebania zwJok zwierzęcych, 
i) naprawiania i obsJugi ”ojazdów mechanicznych ”oza terenem zakJadów usJugowych ”rowadzą-

cych taką dziaJalno`ć na ”odstawie odrębnych ”rze”isów; 
24) teren objęty ”lanem znajduje się w strefie zwykJej ochrony GJównego źbiornika Wód Podziemnych 

nr 122 - Śolina ko”alna Szczecin, ”odlegającego ochronie w zakresie ustalonym w dokumentacji geo-

logicznej zbiornika zatwierdzonej decyzją Ministra Ochrony _rodowiska, źasobów Naturalnych i Le`nictwa 

z dnia 23 grudnia 1998 r., nr DG kdh/BJ/489-6153/98. 

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe dla terenów elementarnych 

§ 7. Teren elementarny Z.K.2001.U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: zabudowa usJugowaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni terenu elementarnego; 
2) teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku planu. 

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

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego 35%; 

2) wysoko`ć zabudowy usJugowej do 2 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niw 9,5 m; 

3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu. 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga komunikacyjna z terenu Z.K.2029.KD.L (ul. vyzna); 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymogów ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”ado-

wych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: Z.K.2024.KD.Z (ul. Modra), Z.K.2029.KD.L 

(ul. vyzna) i w ul. vyznej (”oza granicami ”lanu); 
2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę i remont oraz budowę w nowej lokalizacji sieci gazowej, elek-

troenergetycznej lub ich ”rzeJowenie w tereny: Z.K.2024.KD.Z (ul. Modra), Z.K.2029.KD.L (ul. vyzna) 
lub w ul. vyzną (”oza granicami ”lanu)Ł 

§ 8. Teren elementarny Z.K.2002.U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa; 
2) do”uszcza się lokalizację obiektów handlowych o ”owierzchni s”rzedawy do 1100 m2. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni terenu elemen-

tarnego; 

2) obowiązuje realizacja ”asa zieleni wysokiej o szeroko`ci minimum 5,0 m w miejscach pokazanych na 

rysunku ”lanu, wzdJuw granicy z terenem Z.K.2003.MN,U; 

3) teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku ”lanuŁ 

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

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego 25%; 

2) wysoko`ć zabudowy usJugowej do 1 kondygnacji nadziemnej, lecz nie więcej niw 9,5 m; 

3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) teren pod budownictwo ochronne, oznaczony na rysunku planu - do”uszcza się lokalizację ”laców 
zabaw, ”arkingów, zieleni, boisk, maJej architektury it”Ł oraz niezbędnego uzbrojenia związanego 
z tym zagospodarowaniem; 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga komunikacyjna z terenów: źŁKŁ2024ŁKŚŁź (ulŁ Modra), Z.K.2029.KD.L (ul. vyzna); 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymogów ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”ado-

wych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenie Z.K.2024.KD.Z (ul. Modra), Z.K.2029.KD.L 

(ul. vyzna) i w ul. vyznej (”oza granicami ”lanu); 
2) dopuszcza się ”rzebudowę, rozbudowę i remont oraz budowę w nowej lokalizacji sieci gazowej, elek-

troenergetycznej lub ich ”rzeJowenie w teren Z.K.2024.KD.Z (ul. Modra); 

3) ustala się likwidację na”owietrznej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i budowę sieci kablowej w tere-

nie Z.K.2002.U lub Z.K.2024.KD.Z (ul. Modra). Do czasu likwidacji napowietrznej sieci elektroenerge-

tycznej 0,4 kV do”uszcza się jej ”rzebudowę, rozbudowę i remont. 

§ 9. Teren elementarny Z.K.2003.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliuniacza z dopusz-

czeniem usJug wbudowanych; 
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2) do”uszcza się istniejące usJugi wolno stojąceŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
2) obowiązuje realizacja ”asa zieleni wysokiej o szeroko`ci minimum 2,0 m w miejscach pokazanych na 

rysunku ”lanu, wzdJuw granicy z terenem Z.K.2002.U; 

3) teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku ”lanuŁ 

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

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 25%; 
2) maksymalna wysoko`ć nowej zabudowy mieszkaniowej 9,5 m, nie więcej niw 2 kondygnacje nad-

ziemne w tym druga w przestrzeni poddasza; 

3) budynki kryte dachami stromymi, z zastrzeweniem ”kt 9, nie dotyczy istniejących budynków z da-

chami ”Jaskimi; 
4) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu; 
5) obejmuje się ochroną konserwatorską ujęty w gminnej ewidencji zabytków budynek ”rzy ulŁ Szerokiej 47, 

wskazany na rysunku ”lanu, dla którego obowiązują ustalenia § 6 ust. 3, a ponadto: 

a) obowiązuje utrzymanie historycznej kom”ozycji architektonicznej obiektu, w tym gabarytów wy-

soko`ciowych, formy dachu oraz kompozycji elewacji, a takwe ”rzywrócenie ksztaJtu stolarki 
okiennej, 

b) zakazuje się nadbudowy, do”uszcza się rozbudowę od strony elewacji tylnej w formie nawiązują-
cej do istniejącego budynku gos”odarczego ”rzy budynku nr 49, o szeroko`ci nie ”rzekraczającej 
”oJowy dJugo`ci elewacji tylnej, 

c) do”uszcza się do`wietlenie ”oddasza od strony ulicy wyJącznie ”o”rzez okna ”oJaciowe; 
6) obejmuje się ochroną konserwatorską ujęty w gminnej ewidencji zabytków budynek ”rzy ulŁ Szerokiej 49, 

wskazany na rysunku ”lanu, dla którego obowiązują ustalenia § 6 ust. 3, a ponadto: 

a) obowiązuje odtworzenie historycznej kom”ozycji architektonicznej obiektu, w tym kompozycji 

elewacji szczytowych, z zachowaniem cokoJu kamiennego z ceramicznym fragmentem muru wo-

kóJ okien ”iwnicy, 
b) do”uszcza się ”rzebudowę na cele usJugowe wedJug nastę”ujących zasad: 

ｦ zakazuje się zmiany ksztaJtu bryJy budynku oraz kom”ozycji i charakteru elewacji frontowej 

obiektu, z zachowaniem kom”ozycji wej`cia gJównego od frontu w osi elewacji, 

ｦ zachowuje się istniejące ”oziomy nad”rowy w otworach parteru, 

c) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy, z zaleceniem zachowania istniejącego budynku gos”o-

darczego ”rzylegającego do elewacji tylnej, 
d) obowiązuje zachowanie istniejącej wielko`ci, ksztaJtów i ”odziaJów otworów okiennych i drzwio-

wego w elewacji frontowej od strony ulicy, 

e) do”uszcza się do`wietlenie ”oddasza od strony ulicy wyJącznie ”o”rzez okna ”oJaciowe; 
7) obejmuje się ochroną konserwatorską ujęty w gminnej ewidencji zabytków budynek przy ul. Szerokiej 52, 

wskazany na rysunku ”lanu, dla którego obowiązują ustalenia § 6 ust. 3, a ponadto: 

a) obowiązuje utrzymanie historycznej kom”ozycji architektonicznej obiektu, w tym gabarytów wy-

soko`ciowych, formy dachu, ksztaJtu stolarki oraz kompozycji elewacji, 

b) zakazuje się nadbudowy, do”uszcza się rozbudowę od strony elewacji tylnej w formie nawiązują-
cej do istniejącego budynku gos”odarczego ”rzy budynku nr 49, o szeroko`ci nie ”rzekraczającej 
”oJowy dJugo`ci elewacji tylnej, 

c) dopuszcza się do`wietlenie ”oddasza od strony ulicy wyJącznie ”o”rzez okna ”oJaciowe; 
8) na czę`ci terenu ustala się strefę A ochrony konserwatorskiej; 
9) w strefie A ochrony konserwatorskiej dla budynków realizowanych bez”o`rednio ”rzy ulicy Szerokiej, 

ustala się: 
a) zabudowę wolno stojącą lub bliuniaczą o szeroko`ci elewacji frontowej 10,0 - 20,0 m, 

b) kąt nachylenia dachu 25-60 stopni, 

c) dach czterospadowy, dwuspadowy lub dwuspadowy z naczóJkami, w ukJadzie kalenicowym, 
d) kom”ozycję nowego budynku realizowaną w formie prostej parterowej lub dwukondygnacyjnej 

bryJy na rzucie ”rostokąta, z symetrycznym rozstawem otworów, wej`ciem gJównym od strony 
ulicyŁ KsztaJty otworów ”rostokątne, ”ionowe, z ”odziaJem symetrycznymŁ Nie do”uszcza się budo-

wy loggi, balkonów i uskoków w elewacji frontowejŁ Śo”uszcza się wbudowanie wystawki w osi 

elewacji frontowej, o szeroko`ci do 25% szeroko`ci ”oJaci dachowejŁ ślewacja tylna w formie 

dowolnej z mowliwo`cią realizacji loggi, balkonów, ”rzybudówki lub werandy; 
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e) zastosowanie awurowych ogrodzeL o wysoko`ci caJkowitej od strony ulŁ Szerokiej 1,1 do 1,6 m; 

zakazuje się stosowania ogrodzeL z ”refabrykatów betonowych; 
10) na czę`ci terenu ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Śo”uszcza się ”odziaJ dziaJek na dziaJki budowlane, ”od warunkiem zachowania dostę”u do drogi ”ublicznej: 

a) o ”owierzchni nie mniejszej niw: 800 m2 dla zabudowy wolno stojącej i 400 m2 dla zabudowy 

bliuniaczej, 
b) o szeroko`ci frontu wzdJuw ulŁ Szerokiej i vyznej: minŁ 20,0 m, 

c) o kącie nachylenia granic w stosunku do osi ul. Szerokiej i vyznej: 85°÷95°, w pasie terenu o sze-

roko`ci 20,0 m wzdJuw ulŁ Szerokiej i vyznejŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga komunikacyjna z terenów: źŁKŁ2024ŁKŚŁź (ulŁ Modra), Z.K.2025.KD.L (ul. Szeroka), Z.K.2029.KD.L 

(ul. vyzna), źŁKŁ2037ŁKŚŁŚ (ulŁ Drozdowa), Z.K.2042.KDW; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymogów ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”ado-

wych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: Z.K.2024.KD.Z (ul. Modra), Z.K.2025.KD.L 

(ul. Szeroka), Z.K.2029.KD.L (ul. vyzna), Z.K.2037.KD.D (ul. Drozdowa), Z.K.2042.KDW i w ul. vyznej 
(poza granicami planu); 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę i remont oraz budowę w nowej lokalizacji sieci gazowej, elek-

troenergetycznej lub ich ”rzeJowenie w teren Z.K.2024.KD.Z (ul. Modra); 

3) ustala się likwidację na”owietrznej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i budowę sieci kablowej 
w terenie Z.K.2003.MN,U lub Z.K.2024.KD.Z (ul. Modra). Do czasu likwidacji napowietrznej sieci 

elektroenergetycznej 0,4 kV do”uszcza się jej ”rzebudowę, rozbudowę i remont. 

§ 10. Teren elementarny Z.K.2004.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliuniacza z do”usz-

czeniem usJug wbudowanych; 
2) do”uszcza się istniejące usJugi wolno stojące; 
3) do”uszcza się zabudowę wyJącznie usJugową na dziaJce nr 4ł2 obręb 2046; 
4) do”uszcza się usJugi związane z motoryzacją na dziaJce nr 14 obręb 2046Ł 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
2) obowiązuje realizacja ”asa zieleni wysokiej o szeroko`ci minimum 5,0 m w miejscach pokazanych na 

rysunku planu; 

3) teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku ”lanuŁ 

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

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 25%; 
2) w istniejących lokalach handlowych zakazuje się ”owiększania ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 250 m2; 

3) maksymalna wysoko`ć nowej zabudowy mieszkaniowej 9,5 m, nie więcej niw 2 kondygnacje nad-

ziemne w tym druga w przestrzeni poddasza; 

4) budynki kryte dachami stromymi, z zastrzeweniem ”kt 14, nie dotyczy istniejących budynków 
z dachami ”Jaskimi; 

5) maksymalna wysoko`ć nowej zabudowy usJugowej 9,5 m, nie więcej niw 2 kondygnacje nadziemne; 
6) budynki usJugowe kryte dachami stromymi; 
7) obowiązuje ochrona eks”ozycji obiektów ”okazanych na rysunku ”lanu; 
8) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu; 
9) dom mieszkalny z ”rzedogródkiem od strony elewacji ”oJudniowej ”rzy ulŁ Szerokiej 63, oznaczony na 

rysunku ”lanu, w”isany do rejestru zabytków, obowiązuje utrzymanie i o”ieka wg ”rze”isów szczegó-
Jowych o ochronie zabytków; 
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10) obejmuje się ochroną konserwatorską ujęty w gminnej ewidencji zabytków budynek ”rzy ulŁ Szerokiej 

59, wskazany na rysunku ”lanu, dla którego obowiązują ustalenia § 6 ust. 3, a ponadto: 

a) obowiązuje utrzymanie historycznej kom”ozycji architektonicznej obiektu, w tym gabarytów wy-

soko`ciowych, formy dachu oraz kom”ozycji elewacji oraz ”rzywrócenie ksztaJtu stolarki okiennej, 
b) w ”arterze budynku do”uszcza się ”rzebudowę na cele usJugowe wedJug nastę”ujących zasad: 

ｦ zakazuje się zmiany kom”ozycji i charakteru elewacji frontowej obiektu, 

ｦ zachowuje się istniejące ”oziomy nad”rowy w otworach parteru, 

c) zakazuje się rozbudowy i nadbudowy, 

d) do”uszcza się do`wietlenie ”oddasza od strony ulicy wyJącznie ”o”rzez okna ”oJaciowe; 
11) obejmuje się ochroną konserwatorską ujęty w gminnej ewidencji zabytków budynek gos”odarczy na 

dziaJce 3ł2 obręb 2046, wskazany na rysunku ”lanu, w którym obowiązuje utrzymanie formy dachu 
oraz rewaloryzacja kom”ozycji elewacji od strony dróg ”ublicznych, w tym ceglanego lica elewacji, z za-

strzeweniem pkt 12: 

12) w budynku na dziaJce 3ł2 obręb 2046: 
a) w ”rzy”adku ”rzebudowy ”oddasza do”uszcza się ”rzeksztaJcenia otworów okiennych w elewa-

cji nawiązujące do osi symetrii, linii ”odziaJów, rozmieszczenia i ”ro”orcji historycznego ksztaJtu 
stolarki oraz formy ”ozostaJych elementów wystroju architektonicznego, a takwe rozwiązaL mate-

riaJowych i kolorystycznych, 

b) w ”arterze budynku do”uszcza się ”rzebudowę na cele usJugowe; 
13) na czę`ci terenu ustala się strefę A ochrony konserwatorskiej; 
14) w strefie A ochrony konserwatorskiej dla budynków realizowanych bez”o`rednio ”rzy ulicy Szerokiej, 

ustala się: 
a) zabudowę wolno stojącą lub bliuniaczą o szeroko`ci elewacji frontowej 10,0 - 20,0 m, 

b) kąt nachylenia dachu 25-60 stopni, 

c) dach czterospadowy, dwuspadowy lub dwuspadowy z naczóJkami, w ukJadzie kalenicowym, 

d) kom”ozycję nowego budynku realizowaną w formie prostej parterowej lub dwukondygnacyjnej 

bryJy na rzucie ”rostokąta, z symetrycznym rozstawem otworów, wej`ciem gJównym od strony 
ulicyŁ KsztaJty otworów ”rostokątne, ”ionowe, z ”odziaJem symetrycznymŁ Nie do”uszcza się bu-

dowy loggi, balkonów i uskoków w elewacji frontowejŁ Śo”uszcza się wbudowanie wystawki 
w osi elewacji frontowej, o szeroko`ci do 25% szeroko`ci ”oJaci dachowejŁ ślewacja tylna w for-

mie dowolnej z mowliwo`cią realizacji loggi, balkonów, ”rzybudówki lub werandy; 
e) zastosowanie awurowych ogrodzeL o wysoko`ci caJkowitej od strony ulŁ Szerokiej 1,1 do 1,6 m; 

zakazuje się stosowania ogrodzeL z ”refabrykatów betonowych; 
15) na czę`ci terenu ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Śo”uszcza się ”odziaJ dziaJek na dziaJki budowlane, ”od warunkiem zachowania dostę”u do drogi ”ublicznej: 

a) o ”owierzchni nie mniejszej niw: 800 m2 dla zabudowy wolno stojącej i 400 m2 dla zabudowy 

bliuniaczej, 
b) o szeroko`ci frontu wzdJuw ulŁ Szerokiej: min. 20,0 m, 

c) o kącie nachylenia granic w stosunku do osi ul. Szerokiej: 85°÷95°, w ”asie terenu o szeroko`ci 
20,0 m wzdJuw ulŁ Szerokiej. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga komunikacyjna z terenów: źŁKŁ2025ŁKŚŁL (ulŁ Szeroka), Z.K.2027.KD.L (ul. voJnierska); 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymogów ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”ado-

wych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: Z.K.2024.KD.Z (ul. Modra), Z.K.2025.KD.L 

(ul. Szeroka), Z.K.2027.KD.L (ul. voJnierska) i w terenach ”oJowonych ”oza granicami planu; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę i remont oraz budowę w nowej lokalizacji sieci elektroenerge-

tycznej 0,4 kV lub jej ”rzeJowenie w teren Z.K.2024.KD.Z (ul. Modra); 

3) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę i remont napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 

na”ięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaJywania linii, oznaczonej na rysunku ”lanu; 
4) ustala się likwidację na”owietrznej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i budowę sieci kablowej w tere-

nie Z.K.2004.MN,U lub Z.K.2025.KD.L (ul. Szeroka). Do czasu likwidacji napowietrznej sieci elektro-

energetycznej 0,4 kV do”uszcza się jej ”rzebudowę, rozbudowę i remont. 
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§ 11. Teren elementarny Z.K.2005.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliuniacza z dopusz-

czeniem usJug wbudowanych; 
2) do”uszcza się istniejące usJugi wolno stojąceŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
2) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku planu. 

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

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 25%; 
2) maksymalna wysoko`ć nowej zabudowy mieszkaniowej 9,5 m, nie więcej niw 2 kondygnacje nad-

ziemne w tym druga w przestrzeni poddasza; 

3) budynki kryte dachami stromymi, z zastrzeweniem ”kt 13, nie dotyczy istniejących budynków z da-

chami ”Jaskimi; 
4) w istniejących lokalach handlowych zakazuje się ”owiększania ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 250 m2; 

5) ustala się ”rzeksztaJcenie formy istniejącego budynku usJugowego ”rzy ulŁ Szerokiej 39: 

a) ustala się zabudowę o szeroko`ci elewacji frontowej 12,0 - 15,0 m, lokalizowaną kalenicowo, 
b) ustala się kąt nachylenia dachu 25-45 stopni, 

c) ustala się dach czteros”adowy lub dwus”adowy, 
d) w ”rzy”adku lokalizacji nowego budynku usJugowego ustala się jego kom”ozycję realizowaną 

w formie ”rostej ”arterowej bryJy na rzucie ”rostokąta, z symetrycznym rozstawem otworów, 
wej`ciem gJównym od strony ulicyŁ Otwory ”rostokątne - stojące (”ionowe) z ”odziaJem syme-

trycznymŁ Nie do”uszcza się budowy loggi, balkonów i uskoków w elewacji frontowej. Elewacja 

tylna w formie dowolnej; 

e) ustala się zastosowanie awurowego ogrodzenia o wysoko`ci caJkowitej od strony ul. Szerokiej  

1,1 do 1,6 m; zakazuje się stosowania ogrodzeL z ”refabrykatów betonowych; 
6) maksymalna wysoko`ć zabudowy usJugowej 9,5 m, nie więcej niw 2 kondygnacje nadziemne; 
7) ustala się zakaz zabudowy na terenie ”okazanym na rysunku ”lanu; 

8) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu; 
9) obejmuje się ochroną konserwatorską ujęty w gminnej ewidencji zabytków budynek ”rzy ulŁ Szerokiej 41, 

wskazany na rysunku planu: 

a) obowiązuje utrzymanie historycznej kompozycji architektonicznej obiektu, w tym gabarytów wy-

soko`ciowych, formy dachu, kom”ozycji elewacji oraz wystroju architektonicznego, z zachowa-

niem ceramicznych elewacji i osiowej kom”ozycji gJównego wej`cia, ”rzywrócenie ksztaJtu sto-

larki okiennej z symetrycznym krzywowym ”odziaJem ”ola okiennego, 
b) zakazuje się nadbudowy, do”uszcza się rozbudowę od strony elewacji tylnej w formie nawiązują-

cej do budynku na zapleczu budynku przy ul. Szerokiej nr 31 lub 49, 

c) do”uszcza się do`wietlenie ”oddaszy wyJącznie ”o”rzez okna ”oJaciowe; 
10) obejmuje się ochroną konserwatorską ujęty w gminnej ewidencji zabytków budynek ”rzy ulŁ Szerokiej 42, 

wskazany na rysunku planu: 

a) obowiązuje utrzymanie historycznej kom”ozycji architektonicznej obiektu, w tym gabarytów wy-

soko`ciowych, formy dachu, kom”ozycji elewacji oraz wystroju architektonicznego, z zachowa-

niem dwuosiowej wystawki w osi frontu, 

b) zakazuje się nadbudowy, do”uszcza się rozbudowę od strony elewacji tylnej w formie nawiązują-
cej do budynku na zapleczu budynku przy ul. Szerokiej nr 31 lub 49, 

c) obowiązuje zachowanie istniejącej liczby i wielko`ci otworów okiennych w elewacji frontowej, 

”rzywrócenie symetrycznych krzywowych ”odziaJów stolarki okiennej oraz okiennic, 
d) do”uszcza się do`wietlenie ”oddaszy wyJącznie ”o”rzez okna ”oJaciowe; 

11) obejmuje się ochroną konserwatorską ujęte w gminnej ewidencji zabytków budynki ”rzy ulŁ Szerokiej 44 

i 45, wskazane na rysunku planu: 

a) obowiązuje utrzymanie historycznej kom”ozycji architektonicznej obiektów, w tym gabarytów 
wysoko`ciowych, form dachów, kom”ozycji elewacji oraz wystroju architektonicznego, ”rzywró-
cenie ksztaJtu stolarki okiennej, 

b) zakazuje się rozbudowy i nadbudowy, 

c) do”uszcza się do`wietlenie ”oddaszy wyJącznie ”o”rzez okna ”oJaciowe; 
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12) na czę`ci terenu ustala się strefę A ochrony konserwatorskiej; 
13) w strefie A ochrony konserwatorskiej dla budynków realizowanych bez”o`rednio ”rzy ulicy Szerokiej, 

ustala się: 
a) zabudowę wolno stojącą lub bliuniaczą o szeroko`ci elewacji frontowej 10,0 - 20,0 m, 

b) kąt nachylenia dachu 25-60 stopni, 

c) dach czterospadowy, dwuspadowy lub dwuspadowy z naczóJkami, w ukJadzie kalenicowym, 
d) kom”ozycję nowego budynku realizowaną w formie prostej parterowej lub dwukondygnacyjnej 

bryJy na rzucie ”rostokąta, z symetrycznym rozstawem otworów, wej`ciem gJównym od strony 
ulicyŁ KsztaJty otworów ”rostokątne, ”ionowe, z ”odziaJem symetrycznymŁ Nie do”uszcza się budo-

wy loggi, balkonów i uskoków w elewacji frontowejŁ Śo”uszcza się wbudowanie wystawki w osi 

elewacji frontowej, o szeroko`ci do 25% szeroko`ci ”oJaci dachowejŁ ślewacja tylna w formie 

dowolnej z mowliwo`cią realizacji loggi, balkonów, ”rzybudówki lub werandy, 
e) zastosowanie awurowych ogrodzeL o wysoko`ci caJkowitej od strony ulŁ Szerokiej 1,1 do 1,6 m; 

zakazuje się stosowania ogrodzeL z ”refabrykatów betonowych; 
14) na czę`ci terenu ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Śo”uszcza się ”odziaJ dziaJek na dziaJki budowlane, ”od warunkiem zachowania dostę”u do drogi ”ublicznej: 

a) o ”owierzchni nie mniejszej niw: 800 m2 dla zabudowy wolno stojącej i 400 m2 dla zabudowy 

bliuniaczej, 
b) o szeroko`ci frontu wzdJuw ulŁ vyznej: minŁ 18,0 m, 

c) o kącie nachylenia granic w stosunku do osi ul. vyznej: 85°÷95°, w pasie terenu o szeroko`ci 
20,0 m wzdJuw ulŁ vyznejŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga komunikacyjna z terenów źŁKŁ2025ŁKŚŁL (ulŁ Szeroka), Z.K.2030.KD.L (ul. vyzna), źŁKŁ2037ŁKŚŁŚ 

(ul. Drozdowa), Z.K.2038.KD.D; 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymogów ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”ado-

wych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: Z.K.2025.KD.L (ul. Szeroka), Z.K.2030.KD.L 

(ul. vyzna), źŁKŁ2037ŁKŚŁŚ (ulŁ Drozdowa), Z.K.2038.KD.D i w ul. vyznej (”oza granicami ”lanu); 
2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę i remont napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 

na”ięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaJywania linii, oznaczonej na rysunku ”lanuŁ 

§ 12. Teren elementarny Z.K.2006.ZP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: zieleL urządzona, ”arkowaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) ustala się minimalny udziaJ powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni terenu elementarnego; 

2) teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku ”lanuŁ 

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

1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych do czasu skablowania linii wysokiego na”ięcia, za wyjątkiem 
obiektów maJej architektury, z zastrzeweniem ”kt 2; 

2) zakaz lokalizacji miejsc ”ostojowych dla samochodów; 
3) teren pod budownictwo ochronne, oznaczony na rysunku planu - do”uszcza się lokalizację ”laców za-

baw, ”arkingów, zieleni, boisk, maJej architektury it”Ł oraz niezbędnego uzbrojenia związanego z tym 

zagospodarowaniem; 

4) ustala się lokalizację obiektu na ”otrzeby obrony cywilnej: ukrycia wolno stojącego o ”ojemno`ci nie 
mniejszej niw istniejącego obecnie w terenie Z.K.2025.KD.L; 

5) na czę`ci terenu ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 
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5. Ustalenia komunikacyjne: 

ObsJuga komunikacyjna z ulicy vyznej (”oza granicami ”lanu) oraz z terenu Z.K.2038.KD.D. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną realizuje się w oparciu o istniejące i projektowane sieci 

uzbrojenia w terenach Z.K.2030.KD.L (ul. vyzna), źŁKŁ2038ŁKŚŁŚ i w ul. vyznej (”oza granicami ”lanu); 
2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont kolektora `cieków sanitarnych; 
3) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz budowę w nowej lokalizacji sieci 

elektroenergetycznej 0,4 kV lub jej ”rzeJowenie w teren Z.K.2038.KD.D lub w ul. vyzną (”oza grani-

cami planu); 

4) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę i remont napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 

na”ięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaJywania linii, oznaczonej na rysunku planu. 

§ 13. Teren elementarny Z.K.2007.UK 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: obiekt sakralny - ko`cióJ wraz z zabudową towarzyszącąŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 70% powierzchni terenu elementarnego; 

2) teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku ”lanuŁ 

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

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach terenu elementarnego 15%; 

2) budynek ko`cioJa ”ŁwŁ Trójcy _więtej wraz z ukJadem dawnego cmentarza ”rzyko`cielnego i murem 

cmentarnym, w”isane do rejestru zabytków, obowiązuje utrzymanie i o”ieka wg ”rze”isów szczegó-
Jowych o ochronie zabytków; 

3) maksymalna wysoko`ć zabudowy towarzyszącej 12,5 m, nie więcej niw 3 kondygnacje nadziemne; 
4) budynki kryte dachami stromymi; 

5) obszar w”isany do rejestru zabytków; 
6) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu; 
7) ustala się strefę A ochrony konserwatorskiej; 
8) ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga komunikacyjna z terenów: źŁKŁ2025ŁKŚŁL (ulŁ Szeroka), Z.K.2027.KD.L (ul. voJnierska); 
2) obsJugę z ”rojektowanej ulicy GenŁ Sosabowskiego do”uszcza się tylko do dziaJki 31ł3 z obrębu 

2052 w formie jednego ws”ólnego zjazdu z dziaJką 30ł1 z terenu elementarnego Z.K.2009.MN.U; 

3) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymogów ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”ado-

wych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: Z.K.2025.KD.L (ul. Szeroka), Z.K.2027.KD.L 

(ul. voJnierska) i w ul. voJnierskiej (”oza granicami ”lanu)Ł 

§ 14. Teren elementarny Z.K.2008.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliuniacza z do”usz-

czeniem usJug wbudowanych; 
2) do”uszcza się istniejące usJugi wolno stojące; 
3) do”uszcza się lokalizację usJug rekreacyjno - zabawowych dla dzieci w wieku do 11 lat na dziaJce 5ł3 

z obrębu 2052, z zastrzeweniem ”kt 4 i 14. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

1) ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
2) teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku ”lanuŁ 

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

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 25%, z zastrzeweniem ”kt 4; 

2) maksymalna wysoko`ć zabudowy 9,5 m, nie więcej niw 2 kondygnacje nadziemne, w tym druga w prze-

strzeni poddasza, z zastrzeweniem ”kt 4; 

3) nowe budynki kryte dachami stromymi, z zastrzeweniem ”kt 4 i 14; 

4) ustala się dla usJug rekreacyjno - zabawowych: 

a) maksymalną caJkowitą ”owierzchnię zabudowy 700 m2, 

b) maksymalną wysoko`ć zabudowy 9,5 m, nie więcej niw 2 kondygnacje nadziemne, 
c) dach stromy dwuspadowy; 

5) ustala się zakaz zabudowy na terenie ”okazanym na rysunku ”lanu; 
6) obowiązuje ochrona eks”ozycji obiektów ”okazanych na rysunku ”lanu; 
7) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu; 
8) obejmuje się ochroną konserwatorską ujęty w gminnej ewidencji zabytków budynek mieszkalny ”rzy 

ul. Szerokiej 31, wskazany na rysunku ”lanu, dla którego obowiązują ustalenia § 6 ust. 3, a ponadto: 

a) obowiązuje utrzymanie historycznej kom”ozycji architektonicznej obiektu, w tym gabarytów wyso-

ko`ciowych, formy dachu, kom”ozycji elewacji oraz wystroju architektonicznego, ksztaJtu stolarki, 
z zachowaniem osiowej kom”ozycji wej`cia gJównego od frontu, kamiennego cokoJu z ceramicz-

nym fragmentem muru wokóJ okien ”iwnicy, 
b) w parterze budynku dopuszcza się ”rzebudowę na cele usJugowe wedJug nastę”ujących zasad: 

ｦ zakazuje się zmiany kom”ozycji i charakteru elewacji frontowej obiektu, z zachowaniem 

kom”ozycji wej`cia gJównego od frontu w osi elewacji, 

ｦ zachowuje się istniejące ”oziomy nad”rowy w otworach parteru, 

c) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy, 

d) do”uszcza się do`wietlenie ”oddasza od strony ulicy wyJącznie ”o”rzez okna ”oJaciowe; 
9) obejmuje się ochroną konserwatorską ujęty w gminnej ewidencji zabytków budynek mieszkalny ”rzy 

ul. Szerokiej 35, wskazany na rysunku ”lanu, dla którego obowiązują ustalenia § 6 ust. 3, a ponadto: 

a) obowiązuje utrzymanie historycznej kom”ozycji architektonicznej obiektu, w tym gabarytów wy-

soko`ciowych, formy dachu, kom”ozycji elewacji oraz wystroju architektonicznego, ksztaJtu sto-

larki oraz ”rzywrócenie szalowania elewacji w ukJadzie ”ionowym na caJej elewacji frontowej, 
b) w ”arterze budynku do”uszcza się ”rzebudowę na cele usJugowe wedJug nastę”ujących zasad: 

ｦ zakazuje się zmiany kom”ozycji i charakteru elewacji frontowej obiektu, 

ｦ zachowuje się istniejące ”oziomy nad”rowy w otworach parteru, 

c) zakazuje się nadbudowy, do”uszcza się rozbudowę od strony elewacji tylnej do wysoko`ci ”arte-

ru o maksymalnej szeroko`ci ”oJowy elewacji tylnej; 
10) obejmuje się ochroną konserwatorską ujęty w gminnej ewidencji zabytków budynek mieszkalny ”rzy 

ul. Szerokiej 36, wskazany na rysunku ”lanu, dla którego obowiązują ustalenia § 6 ust. 3, a ponadto: 

a) obowiązuje utrzymanie gabarytów wysoko`ciowych, formy dachu, kom”ozycji elewacji oraz wy-

stroju architektonicznego, z zachowaniem wycofanego z lica frontu pionu klatki schodowej 

z dekoracyjnym ukJadem cegieJ, ”rzywrócenie ksztaJtu stolarki okiennej w elewacji frontowej, 

b) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy, 

c) do”uszcza się do`wietlenie ”oddaszy od strony ulicy wyJącznie ”o”rzez okna ”oJaciowe; 
11) obejmuje się ochroną konserwatorską ujęty w gminnej ewidencji zabytków budynek mieszkalny ”rzy 

ul. Szerokiej 38, wskazany na rysunku ”lanu, dla którego obowiązują ustalenia § 6 ust. 3, a ponadto: 

a) obowiązuje utrzymanie historycznej kom”ozycji architektonicznej obiektu, w tym gabarytów wy-

soko`ciowych, formy dachu oraz kom”ozycji elewacji, ”rzywrócenie ksztaJtu stolarki okiennej 
z symetrycznym ”odziaJem krzywowym, 

b) w parterze budynku dopuszcza się ”rzebudowę na cele usJugowe wedJug nastę”ujących zasad: 
ｦ zakazuje się zmiany kom”ozycji i charakteru elewacji frontowej obiektu, 

ｦ zachowuje się istniejące ”oziomy nad”rowy w otworach parteru, 

c) zakazuje się nadbudowy, do”uszcza się rozbudowę od strony elewacji tylnej w formie nawiązującej 
do budynku gospodarczego przy tylnej elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Szerokiej nr 31, 

d) do”uszcza się do`wietlenie ”oddaszy od strony ulicy wyJącznie ”o”rzez okna ”oJaciowe; 
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12) obejmuje się ochroną konserwatorską ujęte w gminnej ewidencji zabytków budynki gos”odarcze ”rzy 
ul. Szerokiej 27, 31 i 37, wskazane na rysunku planu: 

a) obowiązuje utrzymanie historycznej kom”ozycji architektonicznej obiektów, w tym gabarytów 
wysoko`ciowych, form dachów, kom”ozycji i materiaJu elewacji oraz wystroju architektonicznego, 
z zastrzeweniem ”kt 12 lit. b i d, 

b) w ”rzyziemiach budynków do”uszcza się ”rzebudowę na cele usJugowe wedJug nastę”ujących zasad: 
ｦ zakazuje się zmiany kom”ozycji i charakteru elewacji frontowej obiektu, 

ｦ zachowuje się istniejące ”oziomy nad”rowy w otworach przyziemia, 

c) do”uszcza się do`wietlenie ”oddaszy ”o”rzez okna ”oJaciowe, 
d) w ”rzy”adku ”rzebudowy ”oddaszy do”uszcza się ”rzeksztaJcenia otworów okiennych w elewa-

cji nawiązujące do osi symetrii, linii ”odziaJów, rozmieszczenia i ”ro”orcji historycznego ksztaJtu 
stolarki oraz formy ”ozostaJych elementów wystroju architektonicznego, a takwe rozwiązaL mate-

riaJowych i kolorystycznych; 

13) na czę`ci terenu ustala się strefę A ochrony konserwatorskiej; 

14) w strefie A ochrony konserwatorskiej dla budynków realizowanych bez”o`rednio ”rzy ulicy Szerokiej, 
ustala się: 
a) zabudowę wolno stojącą lub bliuniaczą o szeroko`ci elewacji frontowej 10,0 - 20,0 m, 

b) kąt nachylenia dachu 25-60 stopni, 

c) dach czterospadowy, dwuspadowy lub dwuspadowy z naczóJkami, w ukJadzie kalenicowym, 
d) kom”ozycję nowego budynku realizowaną w formie prostej parterowej lub dwukondygnacyjnej 

bryJy na rzucie ”rostokąta, z symetrycznym rozstawem otworów, wej`ciem gJównym od strony 

ulicyŁ KsztaJty otworów ”rostokątne, ”ionowe, z ”odziaJem symetrycznymŁ Nie do”uszcza się budo-

wy loggi, balkonów i uskoków w elewacji frontowejŁ Śo”uszcza się wbudowanie wystawki w osi 

elewacji frontowej, o szeroko`ci do 25% szeroko`ci ”oJaci dachowej. Elewacja tylna w formie 

dowolnej z mowliwo`cią realizacji loggi, balkonów, ”rzybudówki lub werandy; 
e) zastosowanie awurowych ogrodzeL o wysoko`ci caJkowitej od strony ulŁ Szerokiej 1,1 do 1,6 m; 

zakazuje się stosowania ogrodzeL z ”refabrykatów betonowych; 

15) na czę`ci terenu ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Śo”uszcza się ”odziaJ dziaJek na dziaJki budowlane, ”od warunkiem zachowania dostę”u do drogi ”ublicznej: 

a) o ”owierzchni nie mniejszej niw: 800 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stoją-
cej i 400 m2 dla zabudowy bliuniaczej oraz 2000 m2 dla usJug rekreacyjno - zabawowych, 

b) o szeroko`ci frontu wzdJuw ulŁ Szerokiej i vyznej: minŁ 18,0 m, 

c) o kącie nachylenia granic w stosunku do ul. vyznej: 85°÷95°, w pasie terenu o szeroko`ci 
20,0 m wzdJuw ulŁ vyznejŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga komunikacyjna z terenów: źŁKŁ2025ŁKŚŁL (ulŁ Szeroka), Z.K.2026.KD.L (ul. vniwna), 
Z.K.2031.KD.L (ul. vyzna), Z.K.2032.KD.L (ul. vyzna), źŁKŁ2033ŁKŚŁL (ulŁ vyzna), źŁKŁ2038ŁKŚŁŚ 
oraz ul. vyznej (”oza granicami ”lanu); 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymogów ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”ado-

wych realizuje się w o”arciu o sieci uzbrojenia w terenach: Z.K.2025.KD.L (ul. Szeroka), Z.K.2026.KD.L 

(ul. vniwna), źŁKŁ2031ŁKŚŁL (ulŁ vyzna), źŁKŁ2032ŁKŚŁL (ulŁ vyzna), Z.K.2038.KD.D i w ul. vyznej 
(poza granicami planu); 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, kolektorów deszczowych; 
3) do”uszcza się zabudowę rowów melioracyjnych, w przypadku kolizji z projektowanym zagospodaro-

waniem terenu; 

4) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz budowę w nowej lokalizacji sieci elek-

troenergetycznych 15 kV i 0,4 kV; 

5) ustala się likwidację na”owietrznej sieci elektroenergetycznej 15 kV i budowę sieci kablowej 
w terenie Z.K.2008.MN,U, Z.K.2026.KD.L (ul. vniwna), źŁKŁ2033ŁKŚŁL (ulŁ vyzna) lub ulicy vyznej 
(poza granicami planu). Do czasu likwidacji napowietrznej sieci elektroenergetycznej 15 kV dopuszcza 

się jej ”rzebudowę, rozbudowę i remont. 
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§ 15. Teren elementarny Z.K.2009.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliuniacza z dopusz-

czeniem usJug wbudowanych; 
2) do”uszcza się istniejące usJugi wolno stojąceŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
2) obowiązuje realizacja ”asa zieleni wysokiej o szeroko`ci minimum 5,0 m w miejscach pokazanych na 

rysunku planu; 

3) teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku ”lanuŁ 

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

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 25%; 
2) w istniejących lokalach handlowych zakazuje się ”owiększania ”owierzchni s”rzedawy ”owywej 250 m2; 

3) maksymalna wysoko`ć nowej zabudowy mieszkaniowej 9,5 m, nie więcej niw 2 kondygnacje nad-

ziemne w tym druga w przestrzeni poddasza; 

4) budynki kryte dachami stromymi, z zastrzeweniem ”kt 15, nie dotyczy istniejących budynków z da-

chami ”Jaskimi; 
5) obowiązuje ochrona eks”ozycji obiektów ”okazanych na rysunku ”lanu; 
6) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu; 
7) zakazuje się dalszej rozbudowy obiektu w”isanego do rejestru zabytków; 
8) budynek mieszkalny przy ul. Szerokiej 6, oznaczony na rysunku ”lanu, w”isany do rejestru zabytków, 

obowiązuje utrzymanie i o”ieka wg ”rze”isów szczegóJowych o ochronie zabytków; 
9) obejmuje się ochroną konserwatorską ujęty w gminnej ewidencji zabytków budynek mieszkalny ”rzy 

ul. Szerokiej 1, wskazany na rysunku ”lanu, dla którego obowiązują ustalenia § 6 ust. 3, a ponadto: 

a) obowiązuje utrzymanie historycznej kom”ozycji architektonicznej obiektu, w tym gabarytów wy-

soko`ciowych, formy dachu, kom”ozycji elewacji oraz wystroju architektonicznego, ksztaJtu sto-

larki, deskowania szczytów, 
b) zakazuje się nadbudowy, do”uszcza się rozbudowę od strony elewacji tylnej w formie nawiązują-

cej do budynku gospodarczego przy tylnej elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Szerokiej nr 2, 

c) do”uszcza się do`wietlenie ”oddasza od strony ulicy wyJącznie ”o”rzez okna ”oJaciowe; 
10) obejmuje się ochroną konserwatorską ujęty w gminnej ewidencji zabytków budynek mieszkalny ”rzy 

ul. Szerokiej 2, wskazany na rysunku ”lanu, dla którego obowiązują ustalenia § 6 ust. 3, a ponadto: 

a) obowiązuje odtworzenie historycznej kom”ozycji architektonicznej obiektu, w tym gabarytów 
wysoko`ciowych, formy dachu oraz kom”ozycji elewacji frontowej, a takwe ”rzywrócenie ksztaJ-
tu stolarki okiennej, 

b) w ”arterze budynku do”uszcza się ”rzebudowę na cele usJugowe wedJug nastę”ujących zasad: 
ｦ zakazuje się zmiany kom”ozycji i charakteru elewacji frontowej obiektu, z zachowaniem 

kom”ozycji wej`cia gJównego od frontu w osi elewacji, 

ｦ zachowuje się istniejące ”oziomy nad”rowy w otworach parteru, 

c) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy budynku, 

d) do”uszcza się do`wietlenie ”oddasza od strony ulicy wyJącznie ”o”rzez okna ”oJaciowe; 
11) obejmuje się ochroną konserwatorską ujęty w gminnej ewidencji zabytków budynek mieszkalny ”rzy 

ul. Szerokiej 4, wskazany na rysunku ”lanu, dla którego obowiązują ustalenia § 6 ust. 3, a ponadto: 

a) obowiązuje odtworzenie historycznej kom”ozycji architektonicznej obiektu, w tym gabarytów 
wysoko`ciowych, formy dachu, kom”ozycji elewacji oraz wystroju architektonicznego, 

b) w parterze budynku do”uszcza się ”rzebudowę na cele usJugowe wedJug nastę”ujących zasad: 
ｦ zakazuje się zmiany kom”ozycji i charakteru elewacji frontowej obiektu, 

ｦ zachowuje się istniejące ”oziomy nad”rowy w otworach parteru, 

c) zakazuje się nadbudowy, do”uszcza się rozbudowę od strony elewacji tylnej na wysoko`ć ”arte-

ru o maksymalnej szeroko`ci ”oJowy elewacji tylnej, 
d) obowiązuje odtworzenie liczby, wielko`ci, ksztaJtów i ”odziaJów otworów okiennych i drzwio-

wych w elewacji frontowej od strony ulicy, 

e) do”uszcza się do`wietlenie ”oddasza od strony ulicy wyJącznie ”o”rzez okna ”oJaciowe; 
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12) obejmuje się ochroną konserwatorską ujęty w gminnej ewidencji zabytków budynek mieszkalny ”rzy 
ul. Szerokiej 7, wskazany na rysunku ”lanu, dla którego obowiązują ustalenia § 6 ust. 3, a ponadto: 

a) obowiązuje utrzymanie historycznej kom”ozycji architektonicznej obiektu, w tym gabarytów wyso-

ko`ciowych, formy dachu, kom”ozycji elewacji oraz wystroju architektonicznego, ksztaJtu stolarki, 
b) zakazuje się rozbudowy i nadbudowy; 

13) obejmuje się ochroną konserwatorską ujęte w gminnej ewidencji zabytków budynki gos”odarcze ”rzy 
ul. Szerokiej 2, 4, 5, 13, wskazane na rysunku planu: 

a) obowiązuje utrzymanie lub odtworzenie historycznej kom”ozycji architektonicznej obiektów, 
w tym gabarytów wysoko`ciowych, form dachów, kom”ozycji i materiaJu elewacji oraz wystroju 
architektonicznego, z zastrzeweniem ”kt 13 lit. b i d, 

b) w ”rzyziemiach budynków do”uszcza się ”rzebudowę na cele usJugowe wedJug nastę”ujących 
zasad: 

ｦ zakazuje się zmiany kom”ozycji i charakteru elewacji frontowej obiektu, 

ｦ zachowuje się istniejące ”oziomy nad”rowy w otworach przyziemia, 

c) do”uszcza się do`wietlenie ”oddaszy ”o”rzez okna ”oJaciowe, 
d) w ”rzy”adku ”rzebudowy ”oddaszy do”uszcza się ”rzeksztaJcenia otworów okiennych w elewa-

cji nawiązujące do osi symetrii, linii ”odziaJów, rozmieszczenia i ”ro”orcji historycznego ksztaJtu 
stolarki oraz formy ”ozostaJych elementów wystroju architektonicznego, a takwe rozwiązaL mate-

riaJowych i kolorystycznych; 

14) ustala się strefę A ochrony konserwatorskiej; 
15) w strefie A ochrony konserwatorskiej dla budynków realizowanych bez”o`rednio ”rzy ulicy Szerokiej, 

ustala się: 
a) zabudowę wolno stojącą lub bliuniaczą o szeroko`ci elewacji frontowej 10,0 - 20,0 m, 

b) kąt nachylenia dachu 25-60 stopni, 

c) dach czterospadowy, dwuspadowy lub dwuspadowy z naczóJkami, w ukJadzie kalenicowym, 
d) kom”ozycję nowego budynku realizowaną w formie prostej parterowej lub dwukondygnacyjnej 

bryJy na rzucie ”rostokąta, z symetrycznym rozstawem otworów, wej`ciem gJównym od strony 
ulicyŁ KsztaJty otworów ”rostokątne, ”ionowe, z ”odziaJem symetrycznymŁ Nie do”uszcza się budo-

wy loggi, balkonów i uskoków w elewacji frontowejŁ Śo”uszcza się wbudowanie wystawki w osi 

elewacji frontowej, o szeroko`ci do 25% szeroko`ci ”oJaci dachowejŁ ślewacja tylna w formie 

dowolnej z mowliwo`cią realizacji loggi, balkonów, ”rzybudówki lub werandy; 
e) zastosowanie awurowych ogrodzeL o wysoko`ci caJkowitej od strony ulŁ Szerokiej 1,1 do 1,6 m; 

zakazuje się stosowania ogrodzeL z ”refabrykatów betonowych; 
16) ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJu dziaJek, z zastrzeweniem ”kt 2; 

2) do”uszcza się ”odziaJ dziaJki nr 29/1 z obrębu 2052 na dziaJki budowlane, ”od warunkiem zachowa-

nia dostę”u do drogi ”ublicznej: 
a) o ”owierzchni nie mniejszej niw: 800 m2 dla zabudowy wolno stojącej i 400 m2 dla zabudowy 

bliuniaczej, 
b) o szeroko`ci frontu wzdJuw ulŁ Szerokiej: min. 20,0 m, 

c) o kącie nachylenia granic w stosunku do osi bez”o`rednio ”rzylegającego ”asa drogowego 85°÷95°Ł 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga komunikacyjna z terenu Z.K.2025.KD.L (ul. Szeroka); 

2) obsJugę dziaJki nr 30/1 z obrębu 2052 do”uszcza się z projektowanej ulicy Gen. Sosabowskiego 

w formie jednego ws”ólnego zjazdu z dziaJką 31ł3 z terenu elementarnego Z.K.2007.UK; 

3) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymogów ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”a-

dowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: Z.K.2025.KD.L (ul. Szeroka), 

Z.K.2026.KD.L (ul. vniwna) i w ul. voJnierskiej (”oza granicami ”lanu); 
2) ustala się likwidację na”owietrznej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i budowę sieci kablowej 

w terenie Z.K.2009.MN,U lub Z.K.2025.KD.L (ul. Szeroka). Do czasu likwidacji napowietrznej sieci 

elektroenergetycznej 0,4 kV do”uszcza się jej ”rzebudowę, rozbudowę i remont. 
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§ 16. Teren elementarny Z.K.2010.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca z do”uszczeniem usJug wbu-

dowanych. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
2) teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku ”lanuŁ 

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

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 25%; 

2) maksymalna wysoko`ć zabudowy 9,5 m, nie więcej niw 2 kondygnacje nadziemne; 
3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanuŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu dziaJekŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga komunikacyjna z terenu Z.K.2026.KD.L (ul. vniwna); 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymogów ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”a-

dowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenie Z.K.2026.KD.L (ul. vniwna); 
2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont kolektora deszczowego; 
3) ustala się likwidację na”owietrznej sieci elektroenergetycznej 15 kV i budowę sieci kablowej w tere-

nie Z.K.2026.KD.L (ul. vniwna) oraz ulicy IukasiLskiego (”oza granicami ”lanu)Ł Śo czasu likwidacji 
napowietrznej sieci elektroenergetycznej 15 kV do”uszcza się jej ”rzebudowę, rozbudowę i remont. 

§ 17. Teren elementarny Z.K.2011.MW,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) do”uszcza się lokalizację usJug z zastrzeweniem ustŁ 3 pkt 3; 

3) do”uszcza się lokalizację stacji transformatorowej; 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
2) obowiązuje zachowanie istniejącego oczka wodnego, oznaczonego na rysunku ”lanu; 
3) do”uszcza się regulację linii brzegowej istniejącego oczka wodnego; 
4) do”uszcza się w obrębie oczka wodnego wy”osawenie terenu w ciąg ”ieszy z miejscami wypoczyn-

kowymi: Jawki, daszki, schody, mostki, terenowe urządzenia rekreacyjne it”Ł; 
5) do”uszcza się umocnienia brzegu oczka wodnego wyJącznie materiaJami naturalnymi (faszyna, drew-

no, materiaJ skalny), bez mowliwo`ci cementowania; 
6) obowiązuje realizacja ”asa technicznego o szeroko`ci 6,0 m wzdJuw granicy terenu elementarnego 

źŁKŁ2017ŁźN do obsJugi rowu melioracyjnego w terenie Z.K.2017.ZN; 

7) w ”asie technicznym zakazuje się nasadzeL zieleni wysokiej i krzewów oraz zagos”odarowania terenu 
uniemowliwiającego dostę” do rowu w celu konserwacji; 

8) teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku ”lanuŁ 

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

1) maksymalna wysoko`ć zabudowy 12,5 m, nie więcej niw 3 kondygnacje nadziemne; 
2) budynki mieszkalne kryte dachami stromymi; 

3) do”uszcza się usJugi wyJącznie w ”arterach budynków mieszkalnych, z wyodrębnionymi wej`ciami, 
z zastrzeweniem ”kt 7f; 

4) maksymalna ”owierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej: 35%; 
5) zakazuje się lokalizacji budynków gos”odarczych; 
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6) do”uszcza się lokalizację obiektu garawowego, o wysoko`ci zabudowy do 4,0 m; 

7) obejmuje się ochroną konserwatorską ujęte w gminnej ewidencji zabytków budynki ”rzy ulŁ Szerokiej 19 

i 19a - budynki dawnego mJyna, wskazane na rysunku ”lanu, dla których obowiązują ustalenia § 6 

ust. 3, a ponadto: 

a) obowiązuje utrzymanie historycznej kom”ozycji architektonicznej obiektów, w tym gabarytów 
wysoko`ciowych, form dachów, kom”ozycji i materiaJu elewacji oraz wystroju architektonicznego, 

b) zakazuje się nadbudowy, 
c) zakazuje się ocie”lania elewacji, 
d) obowiązuje zachowanie istniejącej liczby, wielko`ci, ksztaJtów i podziaJów otworów okiennych 

i drzwiowych, 

e) do”uszcza się do`wietlenie ”oddaszy wyJącznie ”o”rzez okna ”oJaciowe, 
f) do”uszcza się usJugi ”oza ”arterem budynku; 

8) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu; 
9) na czę`ci terenu ustala się strefę A ochrony konserwatorskiej; 
10) na czę`ci terenu ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

Śo”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane, ”od warunkiem zachowania dostę”u do drogi ”ublicznej: 

a) o ”owierzchni nie mniejszej niw 1000 m2, 

b) ustala się dowolne szeroko`ci frontów dziaJek i kąty nachylenia granic dziaJek do dziaJek drogowychŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga komunikacyjna z terenów: źŁKŁ2026.KD.L (ul. vniwna), źŁKŁ2041ŁKŚW (ulŁ Szeroka); 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymogów ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”ado-

wych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: Z.K.2026.KD.L (ul. vniwna), źŁKŁ2041ŁKŚW 

(ul. Szeroka) oraz ulicy Sosabowskiego (poza granicami planu) poprzez teren Z.K.2012.U.MN; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę i remont kolektora deszczowego; 

3) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę i remont sieci gazowej; 

4) ustala się likwidację na”owietrznej sieci elektroenergetycznej 15 kV i budowę sieci kablowej w tere-

nie Z.K.2026.KD.L (ul. vniwna) oraz ulicy IukasiLskiego (poza granicami planu). Do czasu likwidacji 

napowietrznej sieci elektroenergetycznej 15 kV do”uszcza się jej ”rzebudowę, rozbudowę i remont; 

5) ustala się lokalizację stacji transformatorowej 15ł0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV; do”uszcza się 
wolno stojącą lub dobudowaną stację transformatorową o ”arametrach wg wymagaL technicznych 
i technologicznych; 

6) do”uszcza się realizację kanaJu krytego lub otwartego Jączącego oczko wodne z rowem melioracyj-

nym w terenie Z.K.2017.ZN, z zachowaniem obecnego poziomu wody w oczku; 

7) do”uszcza się do”rowadzenie sieci cie”lnej z terenów ”oza ”lanemŁ 

§ 18. Teren elementarny Z.K.2012.U,MN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa usJugowa; 
2) do”uszcza się lokalizację funkcji mieszkalnejŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 15% ”owierzchni dziaJki budowlanejŁ 

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

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 60%, z zastrzeweniem ”kt 2; 

2) w ”rzy”adku ”rzekroczenia do”uszczalnej ”owierzchni zabudowy ustalonej ”lanem, istniejącej w dniu 

wej`cia w wycie niniejszego ”lanu, do”uszcza się zwiększenie maksymalnej ”owierzchni zabudowy, 
maksymalnie o 5% powierzchni zabudowy; 

3) maksymalna wysoko`ć nowej zabudowy 9,5 m, nie więcej niw 2 kondygnacje nadziemne; 
4) budynki kryte dachami stromymi; 

5) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu; 
6) na czę`ci terenu ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu dziaJekŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga z ulicy Gen. Sosabowskiego (poza granicami planu); 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymogów ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”a-

dowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w ulicy Gen. Sosabowskiego (poza granicami planu); 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę i remont oraz budowę w nowej lokalizacji sieci gazowej. 

§ 19. Teren elementarny Z.K.2013.ZD 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: ogrody dziaJkoweŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) zakazuje się ”ogarszania stosunków wodnych; 
2) zakazuje się zmiany naturalnej rzeuby terenu; 
3) zakazuje się dziaJalno`ci ”owodującej uruchomienie ”rocesów erozyjnych; 
4) minimalny udziaJ ”owierzchni terenu biologicznie czynnej: 70% ”owierzchni dziaJki ogrodniczej; 
5) teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku ”lanuŁ 

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

1) maksymalna wysoko`ć budynków administracyjnych, socjalnych i gospodarczych przeznaczonych do 

zas”okajania ws”ólnych ”otrzeb uwytkowników dziaJek: 1 kondygnacja, nie więcej niw 7,5 m; 

2) zakazuje się budowy altan i obiektów gos”odarczych o wysoko`ci większej niw 5 m przy dachach 

stromych i 4 m ”rzy dachach ”Jaskich; 
3) budynki kryte dachami ”Jaskimi lub stromymi; 
4) w granicach dziaJki ogrodniczej do”uszcza się lokalizację wyJącznie jednej altany o maksymalnej po-

wierzchni zabudowy: 25 m2; 

5) zakazuje się lokalizacji altan na granicach dziaJek ogrodniczych; 
6) teren pod budownictwo ochronne, oznaczony na rysunku planu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga komunikacyjna z terenów: źŁKŁ2026ŁKŚŁL (ulŁ vniwna), źŁKŁ2043ŁKP; 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymogów ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych realizuje się 
w oparciu o sieci uzbrojenia w terenie Z.K.2026.KD.L (ul. vniwna); 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę i remont kolektora deszczowego; 

3) ustala się likwidację na”owietrznej sieci elektroenergetycznej 15 kV i budowę sieci kablowej 
w terenie Z.K.2026.KD.L (ul. vniwna) oraz ulicy IukasiLskiego (”oza granicami ”lanu)Ł Śo czasu li-
kwidacji napowietrznej sieci elektroenergetycznej 15 kV do”uszcza się jej ”rzebudowę, rozbudowę 
i remont. 

§ 20. Teren elementarny Z.K.2014.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca; 
2) do”uszcza się lokalizację usJugŁ 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

1) ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
2) teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku ”lanuŁ 

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

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 25%; 
2) maksymalna wysoko`ć nowej zabudowy mieszkaniowej 9,5 m, nie więcej niw 2 kondygnacje nad-

ziemne w tym druga w przestrzeni poddasza; 

3) budynki kryte dachami stromymi, nie dotyczy istniejących budynków z dachami ”Jaskimi; 
4) obiekt na ”otrzeby obrony cywilnej: istniejąca studnia awaryjna do zao”atrzenia mieszkaLców w wo-

dę - do zachowania z zastrzeweniem ustŁ 6 pkt 2; 

5) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanuŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJu dziaJek, z zastrzeweniem ”kt 2; 

2) do”uszcza się ”odziaJ dziaJek bez”o`rednio ”rzylegających do ulŁ _witezianki na dziaJki budowlane, 
”od warunkiem zachowania bez”o`redniego dostę”u do drogi publicznej: 

a) o ”owierzchni nie mniejszej niw 400 m2, 

b) z zachowaniem istniejącej szeroko`ci frontu wzdJuw ulŁ _witezianki, 
c) z zachowaniem istniejącego kąta nachylenia granic w stosunku do ul. _witeziankiŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga komunikacyjna z terenów źŁKŁ2026ŁKŚŁL (ulŁ vniwna), źŁKŁ2035ŁKŚŁŚ (ulŁ _witezianki), 
Z.K.2043.KP (ul. Telimeny); 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymogów ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”ado-

wych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: Z.K.2026.KD.L (ul. vniwna), źŁKŁ2035ŁKŚŁŚ 

(ul. _witezianki); 
2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz budowę w nowej lokalizacji studni 

awaryjnej lub jej przeniesienie w teren Z.K.2035.KD.D (ul. _witezianki); 
3) ustala się likwidację na”owietrznej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i budowę sieci kablowej w tere-

nie Z.K.2014.MN,U lub Z.K.2026.KD.L (ul. vniwna)Ł Śo czasu likwidacji na”owietrznej sieci elektro-

energetycznej 0,4 kV do”uszcza się jej ”rzebudowę, rozbudowę i remont; 

4) czę`ć terenu objęta strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬŁ 

§ 21. Teren elementarny Z.K.2015.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliuniacza; 
2) do”uszcza się lokalizację usJugŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
2) teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku ”lanuŁ 

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

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 25%; 
2) maksymalna wysoko`ć nowej zabudowy mieszkaniowej 9,5 m, nie więcej niw 2 kondygnacje nad-

ziemne w tym druga w przestrzeni poddasza; 

3) budynki kryte dachami stromymi, nie dotyczy istniejących budynków z dachami ”Jaskimi; 
4) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanuŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJu dziaJek, z zastrzeweniem ”kt 2; 

2) do”uszcza się ”odziaJ dziaJek bez”o`rednio ”rzylegających do ulŁ _witezianki na dziaJki budowlane, 
pod warunkiem zachowania bez”o`redniego dostę”u do drogi ”ublicznej: 
a) o ”owierzchni nie mniejszej niw 400 m2, 
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b) z zachowaniem istniejącej szeroko`ci frontu wzdJuw ulŁ _witezianki, 
c) z zachowaniem istniejącego kąta nachylenia granic w stosunku do ul. _witezianki. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga komunikacyjna z terenów źŁKŁ2026ŁKŚŁL (ulŁ vniwna), źŁKŁ2034ŁKŚŁŚ (ulŁ Jankiela), 
Z.K.2035.KD.D (ul. _witezianki); 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymogów ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”ado-

wych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: Z.K.2026.KD.L (ul. vniwna), źŁKŁ2034ŁKŚŁŚ 

(ul. Jankiela), Z.K.2035.KD.D (ul. _witezianki); 
2) ustala się likwidację na”owietrznej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i budowę sieci kablowej w terenie 

Z.K.2015.MN,U lub Z.K.2026.KD.L (ul. vniwna), źŁKŁ2034ŁKŚŁŚ (ulŁ Jankiela). Do czasu likwidacji 

napowietrznej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV do”uszcza się jej ”rzebudowę, rozbudowę i remont; 

3) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬŁ 

§ 22. Teren elementarny Z.K.2016.MN,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca, bliuniacza lub szeregowa; 
2) do”uszcza się lokalizację usJugŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
2) teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku ”lanuŁ 

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

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 25%; 
2) maksymalna wysoko`ć nowej zabudowy 9,5 m, nie więcej niw 2 kondygnacje nadziemne w tym dru-

ga w przestrzeni poddasza; 

3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanuŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJu dziaJek, z zastrzeweniem ”kt 2; 

2) do”uszcza się ”odziaJ dziaJki nr 7ł4 obręb 2054 na dziaJki budowlane, ”od warunkiem zachowania 
dostę”u do drogi ”ublicznej: 
a) o ”owierzchni nie mniejszej niw 400 m2, 

b) o szeroko`ci frontu wzdJuw ulŁ IukasiLskiego: minŁ 7,0 m, 

c) o kącie nachylenia granic w stosunku do osi bez”o`rednio ”rzylegającego ”asa drogowego 85°÷95°Ł 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga komunikacyjna z terenów: źŁKŁ2026ŁKŚŁL (ulŁ vniwna), źŁKŁ2034ŁKŚŁŚ (ulŁ Jankiela), 

Z.K.2036.KDW oraz z ulicy IukasiLskiego (”oza granicami planu); 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymogów ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”ado-

wych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: Z.K.2026.KD.L (ul. vniwna), źŁKŁ2034ŁKŚŁŚ 

(ul. Jankiela), Z.K.2036.KDW i w ul. IukasiLskiego (”oza granicami ”lanu); 
2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont oraz budowę w nowej lokalizacji sieci gazowej i kana-

lizacji deszczowej lub ich ”rzeJowenie w ul. IukasiLskiego (”oza granicami ”lanu); 
3) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz budowę w nowej lokalizacji sieci 

elektroenergetycznych 15 kV i 0,4 kV; 

4) ustala się likwidację na”owietrznej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i budowę sieci kablowej w tere-

nie Z.K.2016.MN,U. Do czasu likwidacji napowietrznej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dopuszcza 

się jej ”rzebudowę, rozbudowę i remont; 

5) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬŁ 
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§ 23. Teren elementarny Z.K.2017.ZN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: zieleL naturalnaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) istniejący rów melioracyjny do zachowania z zastrzeweniem ustŁ 6 pkt 5 i 6; 

2) zakazuje się ”rowadzenia ”rac mogących ”ogorszyć stosunki wodne; 
3) do”uszcza się realizację ”asa technicznego o szeroko`ci 3,0 m (od strony zachodniej) do obsJugi ro-

wu melioracyjnego; 

4) w ”asie technicznym zakazuje się nasadzeL zieleni wysokiej i krzewów oraz zagos”odarowania terenu 
uniemowliwiającego dostę” do rowu w celu konserwacji; 

5) teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku ”lanuŁ 

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

1) do”uszcza się realizację: kJadek dla ”rzej`cia ”ieszego, konstrukcji o”orowych i obiektów inwynieryj-

nych związanych z obsJugą techniczną cieku; 
2) zakazuje się zabudowy terenu; 
3) obowiązuje urządzenie ciągu ”ieszego wzdJuw rowu melioracyjnegoŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się ”odziaJu terenu; 
2) teren o dostę”no`ci ogólnejŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga komunikacyjna z terenów: źŁKŁ2034ŁKŚŁŚ (ulŁ Jankiela), Z.K.2043.KP (ul. Telimeny) oraz 

z ulicy IukasiLskiego (”oza granicami ”lanu); 
2) zakazuje się lokalizacji miejsc postojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont i budowę w nowej lokalizacji kanalizacji deszczowej 

oraz budowę urządzeL ”odczyszczających na wylotach kanalizacji do istniejącego rowu; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont oraz budowę w nowej lokalizacji kanalizacji sanitarnej; 

3) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont oraz budowę w nowej lokalizacji sieci gazowej lub jej 

”rzeJowenie w ul. IukasiLskiego (”oza granicami planu); 

4) ustala się likwidację na”owietrznej sieci elektroenergetycznej 15 kV i budowę sieci kablowej w tere-

nie Z.K.2026.KD.L (ul. vniwna) oraz ulicy IukasiLskiego (”oza granicami ”lanu)Ł Śo czasu likwidacji 
napowietrznej sieci elektroenergetycznej 15 kV do”uszcza się jej ”rzebudowę, rozbudowę i remont; 

5) do”uszcza się ”rzebudowę, regulację i konserwację rowu melioracyjnego; 
6) do”uszcza się czę`ciową zabudowę rowu melioracyjnego wraz z ”rzebudową istniejącego ”rze”ustu 

w rejonie ul. Jankiela; 

7) ustala się realizację kanalizacji deszczowej; 
8) czę`ć terenu objęta strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬŁ 

§ 24. Teren elementarny Z.K.2018.MN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliuniacza lub szeregowaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
2) obowiązuje realizacja ”asa technicznego o szeroko`ci 6,0 m wzdJuw granicy terenu elementarnego 

źŁKŁ2017ŁźN do obsJugi rowu melioracyjnego w terenie Z.K.2017.ZN; 

3) w ”asie technicznym zakazuje się nasadzeL zieleni wysokiej i krzewów oraz zagos”odarowania terenu 
uniemowliwiającego dostę” do rowu w celu konserwacji; 

4) teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku planu. 

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

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 25%; 
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2) maksymalna wysoko`ć nowej zabudowy 9,5 m, nie więcej niw 2 kondygnacje nadziemne, w tym dru-

ga w przestrzeni poddasza; 

3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu; 
5) ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu dziaJekŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga komunikacyjna z terenu Z.K.2040.KDW (ul. Ks. Robaka); 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymogów ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”ado-

wych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: Z.K.2040.KDW (ul. Ks. Robaka), Z.K.2017.ZN 

oraz ul. IukasiLskiego (poza granicami planu) poprzez teren Z.K.2020.MW; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz budowę w nowej lokalizacji kanaliza-

cji deszczowej; 

3) ustala się likwidację na”owietrznej sieci elektroenergetycznej 15 kV i budowę sieci kablowej w tere-

nie Z.K.2026.KD.L (ul. vniwna) oraz ulicy IukasiLskiego (”oza granicami ”lanu)Ł Śo czasu likwidacji 
napowietrznej sieci elektroenergetycznej 15 kV do”uszcza się jej ”rzebudowę, rozbudowę i remont; 

4) czę`ć terenu objęta strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬŁ 

§ 25. Teren elementarny Z.K.2019.MN 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliuniaczaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
2) teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku ”lanuŁ 

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

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 25%; 
2) maksymalna wysoko`ć nowej zabudowy 9,5 m, nie więcej niw 2 kondygnacje nadziemne, w tym dru-

ga w przestrzeni poddasza; 

3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu; 
5) linie zabudowy ”rzyziemia traktuje się jako nie”rzekraczalne dla wszystkich elementów trwale zwią-

zanych z budynkiem, z wyJączeniem schodów zewnętrznych, studzienek do`wietlających ”iwnice, 
zjazdów do garawy; 

6) ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu dziaJekŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga komunikacyjna z terenu Z.K.2040.KDW (ul. Ks. Robaka); 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymogów ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”a-

dowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: Z.K.2040.KDW (ul. Ks. Robaka), 

Z.K.2021.MW,U; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont oraz budowę w nowej lokalizacji sieci wodociągowej 
lub jej ”rzeJowenie w teren Z.K.2040.KDW (ul. Ks. Robaka). 

  



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 116 ｦ 15321 ｦ Poz. 2152 

 

§ 26. Teren elementarny Z.K.2020.MW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 
2) teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku ”lanu. 

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

1) maksymalna ”owierzchnia zabudowy na dziaJce budowlanej: 35%; 
2) maksymalna wysoko`ć nowej zabudowy 12,5 m, nie więcej niw 3 kondygnacje nadziemne; 
3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu; 

5) na czę`ci terenu ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu dziaJekŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga komunikacyjna z terenu Z.K.2028.KD.L (ul. IukasiLskiego), źŁKŁ2040ŁKŚW (ulŁ Ks. Robaka); 

2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymogów ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”ado-

wych realizuje się w o”arciu o sieci uzbrojenia w terenach: źŁKŁ2017ŁźN, źŁKŁ2028ŁKŚŁL (ulŁ IukasiL-
skiego), Z.K.2040.KDW (ul. Ks. Robaka); 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont oraz budowę w nowej lokalizacji sieci wodociągowej, 
gazowej, elektroenergetycznej 0,4 kV oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej; 

3) ustala się likwidację na”owietrznej sieci elektroenergetycznej 15 kV i budowę sieci kablowej w tere-

nie Z.K.2026.KD.L (ul. vniwna) oraz ulicy IukasiLskiego (”oza granicami ”lanu)Ł Śo czasu likwidacji 
napowietrznej sieci elektroenergetycznej 15 kV do”uszcza się jej ”rzebudowę, rozbudowę i remont; 

4) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬŁ 

§ 27. Teren elementarny Z.K.2021.MW,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) do”uszcza się lokalizację usJug z zastrzeweniem ustŁ 3 pkt 5. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni terenu elementarnego; 
2) obowiązuje realizacja ”asa zieleni wysokiej o szeroko`ci minimum 5,0 m wzdJuw ulŁ Gen. Sosabow-

skiego w miejscach pokazanych na rysunku planu; 

3) teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku ”lanuŁ 

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

1) maksymalna powierzchnia zabudowy na terenie elementarnym: 35%; 

2) maksymalna wysoko`ć nowej zabudowy 12,5 m, nie więcej niw 3 kondygnacje nadziemne; 
3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu; 

5) do”uszcza się usJugi z wyodrębnionymi wej`ciami, wyJącznie w ”arterach budynków mieszkalnych 
przy ul. IukasiLskiego; 

6) ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu dziaJekŁ 
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5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga komunikacyjna z terenu: Z.K.2040.KDW (ul. Ks. Robaka, ul. Horeszków); 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymogów ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”a-

dowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenie Z.K.2040.KDW (ul. Horeszków, ulŁ Ks. 

Robaka); 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont oraz budowę w nowej lokalizacji sieci: wodociągowej, 
gazowej, elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV; 

3) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz budowę w nowej lokalizacji stacji 

transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV; do”uszcza się wolno stojącą lub dobu-

dowaną stację transformatorową o ”arametrach wg wymagaL technicznych i technologicznych; 

4) czę`ć terenu objęta strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬŁ 

§ 28. Teren elementarny Z.K.2022.MW,U 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) do”uszcza się lokalizację usJug z zastrzeweniem ustŁ 3 pkt 4. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 50% ”owierzchni terenu elementarnego; 
2) teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku planu. 

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

1) maksymalna powierzchnia zabudowy na terenie elementarnym: 35%; 

2) maksymalna wysoko`ć nowej zabudowy 12,5 m, nie więcej niw 3 kondygnacje nadziemne; 
3) budynki kryte dachami stromymi; 

4) do”uszcza się usJugi z wyodrębnionymi wej`ciami, wyJącznie w ”arterach budynków mieszkalnych 
przy ul. IukasiLskiego; 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu; 

6) ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu dziaJekŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga komunikacyjna z terenu Z.K.2040.KDW (ul. Horeszków); 
2) liczbę miejsc ”ostojowych okre`la się na ”odstawie wymogów ustalonych w § 6 ust. 5. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną oraz od”rowadzanie `cieków sanitarnych i wód o”a-

dowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenie Z.K.2040.KDW (ul. Horeszków, ulŁ Ks. 

Robaka); 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz budowę w nowej lokalizacji sieci: 

wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej; 

3) czę`ć terenu objęta strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬŁ 

§ 29. Teren elementarny Z.K.2023.KS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: ”arking dla samochodów osobowychŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) ustala się minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej: 30% ”owierzchni terenu elementarnego; 
2) teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku ”lanuŁ 
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3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy na terenie elementarnym: 40%; 

2) wysoko`ć zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niw 6,0 m; 

3) budynki kryte dachami ”Jaskimi; 
4) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu; 

5) ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

ObsJuga komunikacyjna z terenu Z.K.2040.KDW (ul. Horeszków)Ł 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną oraz od”rowadzanie wód o”adowych realizuje się w o”arciu 
o sieci uzbrojenia w terenach: Z.K.2028.KD.L (ul. IukasiLskiego), źŁKŁ2040ŁKŚW (ulŁ Horeszków), 
ul. Gen. Sosabowskiego (poza granicami planu) i ul. IukasiLskiego (”oza granicami ”lanu); 

2) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont, likwidację oraz budowę w nowej lokalizacji sieci: 

wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV oraz kanalizacji deszczowej; 

3) czę`ć terenu objęta strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬŁ 

§ 30. Teren elementarny Z.K.2024.KD.Z (ul. Modra) 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica zbiorcza. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku planu. 

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

1) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników; 
2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowegoŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”ubliczną; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających od 16,0 m do 44,0 m zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki, `ciewka rowerowa; 
2) orientacyjny ”rzebieg `ciewki rowerowej ”okazany na rysunku ”lanuŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa ｦ z dopuszcze-

niem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) magistrala wodociągowa ø 400 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy nowej magistrali w terenie elementarnym; 

3) kolektor deszczowy ø 1,0 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz budowy no-

wego kolektora w terenie elementarnym; 

4) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - do likwidacji i budowy sieci kablowej w terenie 

Z.K.2024.KD.Z (ul. Modra). Do czasu likwidacji napowietrznej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV do-

”uszcza się jej ”rzebudowę, rozbudowę i remont; 

5) do”uszcza się ”rowadzenie sieci cie”lnejŁ 

§ 31. Teren elementarny Z.K.2025.KD.L (ul. Szeroka) 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

1) teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku ”lanu; 
2) obowiązuje zieleL w ”asach ”omiędzy chodnikami, a jezdnią, z zastrzeweniem § 6 ust. 3 pkt 1; 

3) nakazuje się uzu”eJnienie nasadzeL drzew tego samego gatunku co zadrzewienie istniejące, uzu”eJ-
niających istniejące sz”alerowe ”o obu stronach ulicyŁ 

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

1) obiekt na potrzeby obrony cywilnej: istniejące ukrycie wolno stojące oznaczone na rysunku ”lanu - do 

likwidacji pod warunkiem odtworzenia ukrycia o nie mniejszej ”ojemno`ci w terenie Z.K.2006.ZP; 

2) ustala się strefę A ochrony konserwatorskiej; 
3) na czę`ci terenu ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 18,0 m do 40,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, obustronne chodniki, `ciewka rowerowa; 
2) do czasu budowy ul. Nowoszerokiej dopuszcza się korektę skrzywowania voJnierska - Szeroka, która 

nie spowoduje istotnych zmian w historycznym przekroju ul. Szerokiej; 

3) ustala się ”rzebieg `ciewki rowerowej o nawierzchni mineralnej, ”oza jezdnią ulicyŁ Orientacyjny ”rze-

bieg pokazany na rysunku planu. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz rurociąg 
tJoczny `cieków sanitarnych ｦ z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz 

budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) magistrala wodociągowa ø 400 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu oraz bu-

dowy nowej magistrali w terenie elementarnym; 

3) kolektor tJoczny `cieków sanitarnych ø 315 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remon-

tu oraz budowy nowego kolektora w terenie elementarnym; 

4) kolektor deszczowy ø 0,8 ÷1,0 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 

oraz budowy nowego kolektora w terenie elementarnym; 

5) napowietrzne sieci: elektroenergetyczna 0,4 kV - do likwidacji i budowy sieci kablowych w terenie 

Z.K.2025.KD.L (ul. Szeroka). Do czasu likwidacji napowietrznych sieci: elektroenergetycznej 0,4 kV 

do”uszcza się ich ”rzebudowę, rozbudowę i remont; 

6) napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego na”ięcia 110 kV, z zasięgiem oddziaJywania linii, 
oznaczona na rysunku planu - z dopuszczeniem przebudowy rozbudowy i remontu; 

7) ustala się realizację sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznejŁ 

§ 32. Teren elementarny Z.K.2026.KD.L (ul. vniwna) 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku ”lanuŁ 

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

1) na czę`ci terenu ustala się strefę A ochrony konserwatorskiej; 
2) na czę`ci terenu ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicz-

nych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających od 11,0 m do 26,0 m zgodnie z rysunkiem planu. 
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5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, na czę`ci terenu `ciewka rowerowa; 

2) orientacyjny ”rzebieg `ciewki rowerowej ”okazany na rysunku ”lanuŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz rurociąg 
tJoczny `cieków sanitarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budo-

wy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) kolektor deszczowy ø 0,6 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz 

budowy nowego kolektora w terenie elementarnym; 

3) napowietrzne sieci: elektroenergetyczna 15 kV i 0,4 kV - do likwidacji i budowy sieci kablowych 

w terenie Z.K.2026.KD.L (ul. vniwna)Ł Śo czasu likwidacji na”owietrznych sieci: elektroenergetycznej 
15 kV i 0,4 kV do”uszcza się ich ”rzebudowę, rozbudowę i remont; 

4) ustala się realizację sieci: gazowej, elektroenergetycznej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej; 

5) czę`ć terenu objęta strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬŁ 

§ 33. Teren elementarny Z.K.2027.KD.L (ul. voJnierska) 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku ”lanuŁ 

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

1) na czę`ci terenu ustala się strefę A ochrony konserwatorskiej; 
2) ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 10,0 m do 19,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnikŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacja deszczowa - z dopuszczeniem 

przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) magistrala wodociągowa ø 400 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 

oraz budowy nowej magistrali w terenie elementarnym; 

3) kolektor deszczowy ø 0,8 - 0,9 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i bu-

dowy nowego kolektora w terenie elementarnym; 

4) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - do likwidacji i budowy sieci kablowej w terenie 

Z.K.2027.KD.L (ul. voJnierska)Ł Śo czasu likwidacji na”owietrznej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV 

do”uszcza się jej ”rzebudowę, rozbudowę i remont. 

§ 34. Teren elementarny Z.K.2028.KD.L (ul. IukasiLskiego) 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica lokalna. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku ”lanuŁ 

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

1) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników; 
2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowegoŁ 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”ublicznąŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Teren ”rzeznaczony ”od rozbudowę ulicy lokalnejŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa ｦ z dopusz-

czeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬŁ 

§ 35. Teren elementarny Z.K.2029.KD.L (ul. vyzna) 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - teren na poszerzenie pasa drogowego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku ”lanuŁ 

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

1) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni drogowych; 
2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowegoŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 4,9 do 6,6 m zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Teren ”rzeznaczony ”od rozbudowę ulicy lokalnejŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: gazowa, elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 

i budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

§ 36. Teren elementarny Z.K.2030.KD.L (ul. vyzna) 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - teren na poszerzenie pasa drogowego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku ”lanuŁ 

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

1) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni drogowych; 
2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowegoŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 0,0 do 6,0 m zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Teren ”rzeznaczony ”od rozbudowę ulicy lokalnejŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, 

remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 
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2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

§ 37. Teren elementarny Z.K.2031.KD.L (ul. vyzna) 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - teren na poszerzenie pasa drogowego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku ”lanuŁ 

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

1) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni drogowych; 
2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowegoŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę 
”ubliczną; 

2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 0,0 do 3,8 m zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Teren ”rzeznaczony ”od rozbudowę ulicy lokalnejŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnych; 

2) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 15 kV - do likwidacji i budowa sieci kablowej w terenie 

Z.K.2031.KD.L (ul. vyzna)Ł Śo czasu likwidacji na”owietrznej sieci elektroenergetycznej 15 kV do-

”uszcza się jej ”rzebudowę, rozbudowę i remont. 

§ 38. Teren elementarny Z.K.2032.KD.L (ul. vyzna) 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - teren na poszerzenie pasa drogowego. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku ”lanuŁ 

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

Obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni drogowychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 0,0 do 5,5 m zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Teren ”rzeznaczony ”od rozbudowę ulicy lokalnejŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) kolektor deszczowy ø 0,6 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budo-

wy nowego kolektora w terenie elementarnym; 

2) do”uszcza się zabudowę rowu melioracyjnego w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowa-

niem terenu; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

§ 39. Teren elementarny Z.K.2033.KD.L (ul. vyzna) 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - teren na poszerzenie pasa drogowego. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

Teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku planu. 

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

1) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni drogowych; 
2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowegoŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 0,0 do 3,5 m zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Teren ”rzeznaczony ”od rozbudowę ulicy lokalnejŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 15 kV - do likwidacji i budowa sieci kablowej w terenie 

Z.K.2033.KD.L (ul. vyzna)Ł Śo czasu likwidacji na”owietrznej sieci elektroenergetycznej 15 kV do-

”uszcza się jej ”rzebudowę, rozbudowę i remont; 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

§ 40. Teren elementarny Z.K.2034.KD.D (ul. Jankiela) 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Teren objęty Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku planu. 

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

1) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników; 
2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowegoŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 10,0 m do 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnik; 
2) do”uszcza się funkcjonowanie ulicy w formie ciągu ”ieszo - jezdnego (bez wyodrębniania jezdni i chod-

ników); 
3) ulica zakoLczona ”lacem do zawracaniaŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna - z dopuszczeniem prze-

budowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - do likwidacji i budowa sieci kablowej w terenie 

Z.K.2034.KD.D (ul. Jankiela). Do czasu likwidacji napowietrznej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV 

do”uszcza się jej ”rzebudowę, rozbudowę i remont; 

3) ustala się realizację kanalizacji sanitarnej i deszczowej; 

4) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬŁ 

§ 41. Teren elementarny Z.K.2035.KD.D (ul. _witezianki) 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

Teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku ”lanuŁ 

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

1) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni drogowych; 
2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 7,0 m do 11,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się funkcjonowanie ulicy w formie ciągu ”ieszo - jezdnego (bez wyodrębniania jezdni i chodników); 
2) ulica zakoLczona ”lacem do zawracaniaŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, kanalizacja sanitarna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, li-

kwidacji i budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - do likwidacji i budowy sieci kablowej w terenie 

Z.K.2035.KD.D (ul. _witezianki)Ł Śo czasu likwidacji napowietrznej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV 

do”uszcza się jej ”rzebudowę, rozbudowę i remont; 

3) ustala się realizację sieci: gazowej, elektroenergetycznej oraz kanalizacji deszczowej; 
4) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬŁ 

§ 42. Teren elementarny Z.K.2036.KDW (ul. IukasiLskiego - boczna) 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku planu. 

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

1) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni drogowych; 
2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowegoŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 10,0 m do 20,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch pasach ruchu, minimum jednostronny chodnik; 

2) do”uszcza się funkcjonowanie ulicy w formie ciągu ”ieszo - jezdnego (bez wyodrębniania jezdni i chod-

ników); 
3) ulica zakoLczona ”lacem do zawracaniaŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa ｦ z dopusz-

czeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬŁ 

§ 43. Teren elementarny Z.K.2037.KD.D (ul. Drozdowa) 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

Teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku ”lanu. 

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

1) na czę`ci terenu ustala się strefę A ochrony konserwatorskiej; 
2) na czę`ci terenu ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 7,0 m do 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Ustala się funkcjonowanie ulicy w formie ciągu ”ieszo - jezdnego (bez wyodrębniania jezdni i chodników)Ł 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) kanalizacja sanitarna i deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 

i budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) ustala się realizację sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznejŁ 

§ 44. Teren elementarny Z.K.2038.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku ”lanuŁ 

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

1) na czę`ci terenu ustala się strefę A ochrony konserwatorskiej; 
2) na czę`ci terenu ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnik; 
2) do”uszcza się funkcjonowanie ulicy w formie ciągu ”ieszo - jezdnego (bez wyodrębniania jezdni i chod-

ników)Ł 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacja deszczowa i rurociąg tJoczny `cieków sani-

tarnych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowych sieci w te-

renie elementarnym; 

2) kolektor sanitarny ø 0,5 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy 

nowego kolektora w terenie elementarnym; 

3) kolektor deszczowy ø 1,0 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budo-

wy nowego kolektora w terenie elementarnym; 

4) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 15 kV - do likwidacji i budowa sieci kablowej w terenie 

Z.K.2038.KD.D. Do czasu likwidacji napowietrznej sieci elektroenergetycznej 15 kV do”uszcza się jej 

”rzebudowę, rozbudowę i remont; 

5) zabytkowa studnia (awaryjna) do zachowania, z do”uszczeniem remontu zachowanych elementów 
technicznych wg zaleceL konserwatorskich; 

6) ustala się realizację sieci: gazowej, elektroenergetycznejŁ 
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§ 45. Teren elementarny Z.K.2039.KD.D 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga publiczna - ulica dojazdowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku ”lanuŁ 

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

1) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników; 
2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowegoŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 21,0 m do 24,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnikŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwi-

dacji i budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) kolektor deszczowy ø 0,8 - 1,0 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 

i budowy nowego kolektora w terenie elementarnym; 

3) sJu”owa stacja transformatorowa 15ł0,4 kV zasilana na”owietrzną linią elektroenergetyczną 15 kV - 

z do”uszczeniem ”rzebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji lub budowy stacji jako sJu”owej w no-

wej lokalizacji. 

§ 46. Teren elementarny Z.K.2040.KDW (ul. Horeszków, ulŁ Ks. Robaka) 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku ”lanuŁ 

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

1) obowiązuje jednolity rysunek kom”ozycyjny nawierzchni chodników; 
2) zakazuje się zagos”odarowania tymczasowego; 
3) na czę`ci terenu ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 5,0 m do 22,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnik; 
2) ustala się lokalizację miejsc ”ostojowych dla samochodów osobowych w formie zatok przy jezdni. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa ｦ z dopusz-

czeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowych sieci w terenie elementarnym; 

2) czę`ć terenu objęta strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬŁ 

§ 47. Teren elementarny Z.K.2041.KDW (ul. Szeroka-boczna) 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

Teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku planu. 

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

Na czę`ci terenu ustala się strefę A ochrony konserwatorskiejŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 0,0 m do 20,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, minimum jednostronny chodnikŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) sieci: wodociągowa gazowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz rurociąg tJoczny `cieków sanitar-

nych - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowych sieci w tere-

nie elementarnym; 

2) magistrala wodociągowa ø 400 mm - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji 

i budowy nowej magistrali w terenie elementarnym; 

3) na”owietrzna sieć elektroenergetyczna 0,4 kV - do likwidacji i budowy sieci kablowej w terenie 

Z.K.2041.KD.W (ul. Szeroka-boczna). Do czasu likwidacji napowietrznej sieci elektroenergetycznej 

0,4 kV do”uszcza się jej ”rzebudowę, rozbudowę i remont; 

4) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnychŁ 

§ 48. Teren elementarny Z.K.2042.KDW 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: droga wewnętrznaŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku ”lanuŁ 

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

Na czę`ci terenu ustala się strefę A ochrony konserwatorskiej. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 8,0 m do 18,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Ustala się ”rzekrój: jezdnia o dwóch ”asach ruchu, jednostronny chodnikŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa ｦ z dopuszcze-

niem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowych sieci w terenie elementarnym. 

§ 49. Teren elementarny Z.K.2043.KP (ul. Telimeny) 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: ciąg ”ieszyŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku planu. 

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

źakazuje się zagos”odarowania tymczasowegoŁ 
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4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 2,0 m do 4,0 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Ciąg ”ieszy z mowliwo`cią dojazdu do za”lecza nieruchomo`ci ”rzy ulŁ Jankiela nr 17, 19, 21 oraz do 

Ogrodów ŚziaJkowych ｭPIONIśRｬŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnych; 
2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬŁ 

§ 50. Teren elementarny Z.K.2044.KP 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: ciąg ”ieszyŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

Teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku ”lanuŁ 

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

źakazuje się zagospodarowania tymczasowego. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) zakazuje się wtórnych ”odziaJów terenu nie związanych z wydzieleniem dziaJek gruntu ”od drogę ”u-

bliczną; 
2) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zmienna od 1,8 m do 2,8 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

Ciąg ”ieszy do za”lecza nieruchomo`ci ”rzy ulŁ Jankiela nr 17, 19, 21 oraz do Ogrodów ŚziaJkowych 
ｭPIONIśRｬŁ 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) do”uszcza się ”rowadzenie sieci inwynieryjnych; 
2) czę`ć terenu objęta strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬŁ 

§ 51. Teren elementarny Z.K.2045.E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) ustala się bogaty ”rogram zieleni; 

2) teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku ”lanuŁ 

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

1) maksymalna wysoko`ć stacji transformatorowej 4,5 m, krytej dachem o nachyleniu ”oJaci dacho-

wych 0 - 30 stopni; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy 25 m2; 

3) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanuŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga komunikacyjna z terenu Z.K.2038.KD.D; 

2) nie obowiązują wymogi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych. 
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6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Ustala się lokalizację stacji transformatorowej 15ł0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV. 

§ 52. Teren elementarny Z.K.2046.KPS 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: ”rze”om”ownia `cieków sanitarnychŁ 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) ustala się bogaty ”rogram zieleni; 
2) teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku ”lanuŁ 

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

1) do”uszcza się wyJącznie lokalizację obiektów związanych z przeznaczeniem terenu; 

2) na czę`ci terenu ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga komunikacyjna z terenu Z.K.2038.KD.D; 

2) nie obowiązują wymogi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Śo”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę i remont ”rze”om”owni `cieków sanitarnychŁ 

§ 53. Teren elementarny Z.K.2047.E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) ustala się bogaty ”rogram zieleni; 
2) teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku planu. 

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

1) maksymalna wysoko`ć stacji transformatorowej 8,0 m, krytej dachem o nachyleniu ”oJaci dacho-

wych 0 - 30 stopni; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy 15 m2; 

3) obejmuje się ochroną konserwatorską i ujmuje w gminnej ewidencji zabytków istniejącą zabytkową 
stację transformatorową, wskazaną na rysunku ”lanu: 
a) obowiązuje utrzymanie gabarytów wysoko`ciowych, formy dachu, kom”ozycji elewacji, wystroju 

i detalu architektonicznego, 

b) zakazuje się rozbudowy bryJy obiektu, z do”uszczeniem rozbudowy urządzeL technicznych bez 
naruszania `cian zewnętrznych i dachu; 

4) ustala się strefę A ochrony konserwatorskiej; 
5) ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga komunikacyjna z terenu Z.K.2025.KD.L; 

2) nie obowiązują wymogi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Śo”uszcza się rozbudowę i remont stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią kablową 15 kV, 

z zastrzeweniem ustŁ 3 pkt 3. 
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§ 54. Teren elementarny Z.K.2048.E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) ustala się bogaty ”rogram zieleni; 
2) teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku ”lanuŁ 

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

1) maksymalna wysoko`ć stacji transformatorowej 4,5 m, krytej dachem o nachyleniu ”oJaci dacho-

wych 0 - 30 stopni; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy 25 m2; 

3) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu; 
4) ustala się strefę A ochrony konserwatorskiej; 
5) ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga komunikacyjna z terenu Z.K.2025.KD.L; 

2) nie obowiązują wymogi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

Śo”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę, remont i likwidację wiewowej stacji transformatorowej 15ł0,4 kV 

zasilanej linią na”owietrzną 15 kV. 

§ 55. Teren elementarny Z.K.2049.E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) ustala się bogaty ”rogram zieleni; 
2) teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku ”lanuŁ 

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

1) maksymalna wysoko`ć stacji transformatorowej 4,5 m, krytej dachem o nachyleniu ”oJaci dacho-

wych 0 - 30 stopni; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy 25 m2; 

3) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga komunikacyjna z terenu Z.K.2036.KDW; 

2) nie obowiązują wymogi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę i remont stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią 
kablową 15 kV; 

2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬŁ 

§ 56. Teren elementarny Z.K.2050.E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 
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2. Ustalenia ekologiczne: 

1) ustala się bogaty ”rogram zieleni; 
2) teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku ”lanuŁ 

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

1) maksymalna wysoko`ć stacji transformatorowej 4,5 m, krytej dachem o nachyleniu ”oJaci dacho-

wych 0 - 30 stopni; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy 25 m2; 

3) ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga komunikacyjna z terenu Z.K.2040.KDW; 

2) nie obowiązują wymogi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę i remont stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią 
kablową 15 kV; 

2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬŁ 

§ 57. Teren elementarny Z.K.2051.E 

1. Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: stacja transformatorowa. 

2. Ustalenia ekologiczne: 

1) ustala się bogaty ”rogram zieleni; 
2) teren objęty Systemem źieleni Miejskiej, oznaczony na rysunku planu. 

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

1) maksymalna wysoko`ć stacji transformatorowej 4,5 m, krytej dachem o nachyleniu ”oJaci dacho-

wych 0 - 30 stopni; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy 25 m2; 

3) ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznychŁ 

4. Ustalenia zasad parcelacji: 

źakazuje się ”odziaJu terenuŁ 

5. Ustalenia komunikacyjne: 

1) obsJuga komunikacyjna z terenu Z.K.2040.KDW; 

2) nie obowiązują wymogi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych. 

6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 

1) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę i remont stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilanej linią 
kablową 15 kV; 

2) teren objęty strefą ochronną - teren ochrony ”o`redniej ujęcia wody ”odziemnej ｭ_wierczewoｬŁ 

RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

§ 58. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-

wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 

1) 30% dla terenów objętych ”lanem, z zastrzeweniem ”kt 2; 

2) 0% dla terenów komunalnychŁ 
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§ 59. Na obszarze objętym ”lanem uchwalanym niniejszą uchwaJą traci moc: 

1) czę`ć zmiany źŁ30 Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecina - uchwa-

lonej uchwaJą Nr XLIII/542/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lutego 1998 rŁ (ŚzŁ UrzŁ Wojewódz-

twa SzczeciLskiego z 1998 r. Nr 9, poz. 57); 

2) zmiana Z.32 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina - uchwalona 

uchwaJą Nr VII/83/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 marca 1999 rŁ (ŚzŁ UrzŁ Województwa 
SzczeciLskiego z 1999 r. Nr 13, poz. 153); 

3) czę`ć zmiany źŁ56 Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego miasta Szczecina - uchwa-

lonej uchwaJą Nr VII/83/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 marca 1999 r. (Dz. Urz. Województwa 
SzczeciLskiego z 1999 r. Nr 13, poz. 153). 

§ 60. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta SzczecinŁ 

§ 61. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa źachodnio”omorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej gminy. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Bazyli Baran 
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źaJącznik nr 1 arkusz 1 

do uchwaJy Nr LII/1372/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 25 ”audziernika 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 116 ｦ 15339 ｦ Poz. 2152 

 

źaJącznik nr 1 arkusz 2 

do uchwaJy Nr LII/1372/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 25 ”audziernika 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr LII/1372/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 25 ”audziernika 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr LII/1372/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 25 ”audziernika 2010 r. 

w sprawie Miejscowego planu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭKrzekowo - vyzna - Szeroka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 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) okre`la się nastę”ujący s”osób realizacji oraz zasady finansowania 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. 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; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) - zadania 

wJasne gminyŁ 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym ”lanie obejmują: 

1) traktowane jako zadania ws”ólne, inwestycje w granicach linii rozgraniczających ”oszczególnych ulic, 
w tym budowę lub modernizację ulicy wraz z o`wietleniem, uzbrojeniem ”odziemnym, `ciewkami ro-

werowymi, zielenią i od”owiednimi zabez”ieczeniami technicznymi zmniejszającymi uciąwliwo`ć w ro-

zumieniu ”rze”isów o ochronie `rodowiska, 
2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub poza liniami rozgraniczającymi ulicŁ 

§ 2. Wykaz terenów elementarnych, w których za”isane zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy: 

 

Lp. 
Numer terenu 

elementarnego 
Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis inwestycji) 

1 2 3 

1 Z.K.2017.ZN Budowa kanalizacji deszczowej. 

2 Z.K.2024.KD.Z Istniejąca ulica zbiorcza (ulŁ Modra)ŁPrzebudowa do ”arametrów ulicy zbiorczejŁ 
Budowa chodnika i `ciewki rowerowejŁ 

3 Z.K.2025.KD.L Budowa sieci wodociągowejŁ 
4 

 

Z.K.2026.KD.L 

 

Istniejąca ulica lokalna (ulŁ vniwna)Ł Budowa chodnika i `ciewki rowerowejŁ 
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

5 Z.K.2028.KD.L Istniejąca ulica lokalna (ulŁ Szeroka)Ł Budowa `ciewki rowerowejŁ 
6 Z.K.2029.KD.L 

Z.K.2030.KD.L 

Z.K.2031.KD.L 

Z.K.2132.KD.L 

Z.K.2033.KD.L 

Istniejąca ulica lokalna (ulŁ vyzna)Ł Tereny ”rzeznaczone ”od rozbudowę ulicy 
lokalnej. Budowa chodnika. 

7 Z.K.2034.KD.D Budowa jezdni i chodnika. 

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

8 Z.K.2035.KD.D Budowa ciągu ”ieszo-jezdnego (bez wyodrębniania jezdni i chodników)Ł 
Budowa kanalizacji deszczowej. 

9 

 

Z.K.2037.KD.D 

 

Budowa ciągu ”ieszo-jezdnego (bez wyodrębniania jezdni i chodników)Ł 

Budowa sieci wodociągowejŁ 
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10 Z.K.2038.KD.D Budowa jezdni i chodnika. 

11 Z.K.2039.KD.D Budowa jezdni i chodnika 

 

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami, w tym mŁinŁ ustawą 
”rawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, samorządzie gminnym, gos”odarce komunalnej 
i o ochronie `rodowiskaŁ 

2. S”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się 
”ostę”em techniczno - technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki 
(okre`lonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 rŁ Prawo ochrony `rodowiska t.j. Dz. 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 57, poz. 780, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, 

zm. z 2010 r. Nr 21, poz. poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, 

poz. 1018 i 1019), o ile nie stanowi naruszenia ustaleL ”lanuŁ 

3. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych, energii elektrycznej lub cie”Ja 
okre`lone w § 2 realizowane będą w s”osób okre`lony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 

kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, 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, Nr 215, poz. 1664, zm. z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81, poz. 530). 

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do 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, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, 

Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy okre`la uchwaJa Rady Miasta w sprawie wieloletniego programu inwesty-

cyjnego, 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu Miasta ustala się w uchwale budwetowejŁ 

§ 5. 1. Zadania w zakresie budowy infrastruktury komunikacyjnej wymienionej w terenach elemen-

tarnych wskazanych w § 2 finansowane będą ”rzez budwet miasta lub na ”odstawie ”orozumieL z innymi 

podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w terenach elementarnych wskaza-

nych w § 2 finansowane będą na ”odstawie artŁ 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym od”rowadzaniu `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, zm. z 2010 r. Nr 47, poz. 278), ze `rod-

ków wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w oparciu o uchwalane ”rzez Radę Mia-

sta wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych (art. 21 ustawy) 

lub ”rzez budwet miastaŁ 

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych, cie”Jowniczych objętych miejskim systemem 
ogrzewania i gazowych finansowane będą na ”odstawie 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, 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, Nr 215, poz. 1664, zm. z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81, poz. 530). 
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źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr LII/1372/10 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 25 ”audziernika 2010 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu Miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego ｭKrzekowo - vyzna - Szeroka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 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 rozstrzyga, co nastę”uje: 

§ 1. Śo ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭKrzekowo - vyzna - Szerokaｬ 
w Szczecinie, wyJowonego do ”ublicznego wglądu w dniach: 

ｦ 05-27 lipca 2010 r. wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko, wniesiono w ustalonym 

terminie do dnia 10 sierpnia 2010 rŁ 11 uwag stanowiących integralną czę`ć dokumentacji 
formalno-prawnej prac planistycznych, 

ｦ 10-31 sierpnia 2010 r. wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko, nie wniesiono w usta-

lonym terminie do dnia 14 wrze`nia 2010 rŁ wadnej uwagi, 
ｦ 02-24 wrze`nia 2010 r. wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko, wniesiono w ustalo-

nym terminie do dnia 8 ”audziernika 2010 rŁ 2 uwagi stanowiące integralną czę`ć dokumen-

tacji formalno-prawnej prac planistycznych, 

§ 2. Prezydent Miasta Szczecin roz”atrzyJ ”owywsze uwagi w dniu 11 ”audziernika 2010 r. 

§ 3. Przyjmuje się nastę”ujący s”osób roz”atrzenia zgJoszonych uwag: 

I wyJowenie: 

1) Uwaga dotycząca terenu elementarnego źŁKŁ2004ŁMNŁU, dziaJka 4ł2, obręb 2046: 
ｦ zwiększenie ”owierzchni zabudowy z 25% do 35%; 

ｦ do”uszczenie do zabudowy usJugowo - handlowej; 

ｦ zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej z 50% do 40%. 

Uwaga nieuwzględniona: 

ｦ ustalenia ”lanu nie wykluczają lokalizacji zabudowy usJugowej - handlowej; 

ｦ minimalny udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej ”odyktowany jest tym, we teren znajduje 
się w Systemie źieleni Miejskiej, obszarze, na który naJowony jest w Studium minimalny 

udziaJ ”ŁbŁcŁ = 50%; 
ｦ powierzchnia zabudowy maksymalnie 25% ”ozwala na ”rzedmiotowej dziaJce zlokalizować 

zabudowę o powierzchni 417 m2, co uznaje się za wystarczająceŁ 
2) Uwaga dotycząca terenu elementarnego źŁKŁ2020ŁMW: 

ｦ umowliwienie realizacji funkcji mieszkaniowo - handlowo - usJugowej o powierzchni sprzeda-

wowej nie ”rzekraczającej 400 m2Ł ”rzewawające usJugi związane z obsJugą techniczną bu-

dynków mieszkalnych; 
ｦ odstą”ienie od wyznaczenia nie”rzekraczalnej linii zabudowy od strony zachodniej granicy 

posesji na styku z rowem melioracyjnym. 

Uwaga uwzględniona w zakresie skorygowania linii zabudowyŁ Uwaga nieuwzględniona w zakresie do-

”uszczenia zabudowy usJugowej: 

ｦ teren ”rzeznaczony jest ”od zabudowę wielorodzinną niskiej intensywno`ci, o wys. do 

12,5 m, nawiązującą do juw istniejącej, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszcze-

niem usJug wbudowanych zostaJa ”rzewidziana od ulŁ IukasiLskiego i zaspokaja ona potrze-

by tego terenu; 

ｦ linia zabudowy wzdJuw zachodniej granicy terenu elementarnego źŁKŁ2020ŁMW zostaJa sko-

rygowana i okre`lona ze względu na konieczno`ć wyznaczenia ”asa technicznego o szeroko-

`ci 6 m do obsJugi rowu melioracyjnegoŁ 
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3) Uwaga dotycząca terenu elementarnego źŁKŁ2004ŁMNŁU, dziaJki 3ł4, 3ł1 oraz nr 14, ul. Szeroka 63: 

ｦ wniosek o zapis w § 10, teren elementarny Z.K.2004.MN.U pkt 1, Ustalenia funkcjonalne, 

pkt 4 o tre`ci: do”uszcza się zabudowę usJugową w tym usJugi motoryzacyjne na dziaJce 
nr 14 obręb 2046; 

ｦ informacja, we Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzewe i źachód wydaJ ”ostanowienie, w któ-
rym oddaliJ wniosek źachodnio”omorskiego Konserwatora źabytków w Szczecinie o wpisa-

nie do rejestru zabytków domu mieszkalnego wraz z ”rzedogródkiem ”rzy ulŁ Szerokiej 63; 

ｦ protest przeciwko wprowadzeniu zieleni izolacyjnej i systemu zieleni miejskiej na terenie 

dziaJki nr 14, a nie na terenie ”asa zarezerwowanego dla ”rzyszJej arterii komunikacyjnej 
(ul. Nowoszerokiej). 

Uwaga nieuwzględniona: 

ｦ do”uszczenie istniejących usJug wolno stojących i dodatkowo usJug motoryzacyjnych na 
dziaJce 14 obręb 2046 ”ozwala zachować istniejące zagos”odarowanie. 

ｦ BPPM nie posiada informacji o ”rzedmiotowym ”ostanowieniu, ”rojekt ”lanu zostaJ uzgod-

niony ”rzez WUOźŁ Skorygowano granice ”rzedogródkaŁ 
ｦ granice Systemu źieleni Miejskiej zostaJy ustalone w Studium uwarunkowaL i kierunków za-

gospodarowania przestrzennego miastaŁ W”rowadzenie zieleni izolacyjnej jest niezbędne 
z uwagi na ”rzyszJe sąsiedztwo ulicy Nowoszerokiej (uchwalony MŁ”ŁzŁ”Ł ｭKrzekowo - No-

woszerokaｬ - ulica gJówna wraz z trasą tramwajową)Ł 
4) Uwaga dotycząca obszaru caJego ”lanu: 

ｦ skorygowanie miejscowo wzdJuw ulicy Szerokiej rysunku i za”isów dotyczących obowiązują-
cej i nie”rzekraczalnej linii zabudowy; dodatkowo stwierdza się, we obowiązuje realizacja ”a-

sa zieleni wysokiej o szeroko`ci minimum 5,0 m w miejscach pokazanych na rysunku planu, 

czyli m. in. na tym 15 m pasie. Takie potraktowanie sprawy przerzuca w caJo`ci obowiązek 
odizolowania się od uciąwliwo`ci komunikacyjnych nowej trasy na wJa`cicieli ”arcel ”rzyle-

gJych; Uwaga uwzględniona w zakresie dotyczącym linii zabudowy, Uwaga nieuwzględniona 
w zakresie dotyczącym zieleni izolacyjnejŁ 

ｦ skorygowanie zapisu o zakazie montawu anten satelitarnych na elewacjach eks”onowanych; 

Uwaga: wystarczyJoby zakaz ograniczyć do obiektów zabytkowych i ewŁ frontowych; Uwaga uwzględ-

niona, usunięto zapis. 

ｦ na terenach MN, MN,U zakazuje się ”rzeksztaJcania wolno stojących garawy w obiekty 

mieszkalne lub usJugowe; 

Uwaga: nalewaJoby do”u`cić ”rzebudowę garawy usytuowanych w oparciu o obowiązującą linię zabudowy 
i ”rzeksztaJcenie ich na obiekty mieszkalne lub usJugowe; Uwaga nieuwzględniona, za”is o mowliwo`ci 
”rzeksztaJcania garawy w obiekty mieszkalne i usJugowe nie otrzymaJ ”ozytywnego uzgodnienia z WUOZ; 

ｦ do”recyzowanie za”isów wg RozdziaJu 2Ł § 6. u.3, p.16. Z zapisu nie wynika jednoznacznie, 

we elementy architektoniczne ws”arte na sJu”ach mogą lub nie mogą ”rzekraczać linie zabu-

dowy; Uwaga uwzględnionaŁ 
ｦ z za”isu wg RozdziaJu 2Ł § 10. u.1, ”Ł4Ł (teren elementarny źŁKŁ2004ŁMN,U) nie wynika, we 

do”uszcza się usJugi motoryzacyjne wyJącznie na dziaJce nr 14 obrŁ 2046Ł Brakuje sJowa wy-

Jącznie ”rzed sJowami ｭna dziaJce nr 14ｬ; Uwaga nieuwzględniona, taki za”is nie jest ko-

nieczny - ustalenia ogólne § 6. ust. 1 pkt 3:  

ｭzakazuje się lokalizacji nowych usJug związanych z motoryzacją ty”u: warsztaty samocho-

dowe, blacharskie, lakiernicze, stacje kontroli ”ojazdów it”Ł, za wyjątkiem terenów wskaza-

nych w ustaleniach szczegóJowychŁｬ 

ｦ Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu w projekcie planu 

”owinny dotyczyć tylko nowej zabudowy, albo uwzględniać ”arametry budynków istnieją-
cych; Uwaga nieuwzględniona, za”isy ”lanu dotyczą nowej zabudowy ale i do”uszczają za-

budowę istniejącą w momencie s”orządzania ”lanuŁ Nalewy tew zwrócić uwagę na za”is: 
ｭ§ 6. ust. 3 pkt 12) do”uszcza się zachowanie zainwestowania i uwytkowanie nies”eJniające 
ustaleL ”lanuŁ Budynki mogą być ”oddawane remontom ka”italnym i modernizacjom bez 

”rawa ”owiększania kubatury budynku;ｬ 
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5) Uwaga dotycząca terenu elementarnego źŁKŁ2008ŁMN,U: 
ｦ zmiana w § 14 punkt 1,1 (przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

wolno stojąca lub bliuniacza) na zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca, bliu-
niacza lub szeregowa; 

ｦ zmiana w § 14 pkt 3,14), a) (W strefie A ochrony konserwatorskiej dla budynków realizo-

wanych bez”o`rednio ”rzy ulŁ Szerokiej ustala się: a) zabudowę wolno stojącą o szeroko`ci 
elewacji frontowej 10-20 m) na: zabudowę bliuniaczą o Jącznej szeroko`ci elewacji frontowej 
10-26 m. 

źabudowa bliuniacza od strony ulŁ Szerokiej w naturalny s”osób ”ozwoli zachować zasady kom”ozycji 
elewacji - symetryczny rozstaw otworów dla caJego obiektuŁ 

Uwaga uwzględniona czę`ciowo w zakresie mowliwo`ci lokalizacji równiew zabudowy bliuniaczej bez”o-

`rednio ”rzy ulŁ Szerokiej: ｭdo”uszcza się zabudowę wolno stojącą lub bliuniaczą o szeroko`ci elewacji 
frontowej 10-20 mŁｬ 

Uwaga nieuwzględniona w zakresie mowliwo`ci lokalizacji zabudowy szeregowejŁ 

6) Uwaga dotycząca terenu elementarnego źŁKŁ2012ŁUŁMN: 
ｦ zwiększenie ”owierzchni zabudowy w granicach dziaJki budowlanej do 60%; 
ｦ wyznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z zaJącznikiem graficznymŁ 

Uwaga uwzględnionaŁ Śokonano zmiany: 

ｭ3Ł Ustalenia kom”ozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej 60%, z zastrzeweniem ”kt 2; 

2) w ”rzy”adku ”rzekroczenia do”uszczalnej ”owierzchni zabudowy ustalonej ”lanem, istniejącej w dniu 

wej`cia w wycie niniejszego ”lanu, do”uszcza się zwiększenie maksymalnej ”owierzchni zabudowy, 
maksymalnie o 5% powierzchni zabudowy; 

3) maksymalna wysoko`ć nowej zabudowy 9,5 m, nie więcej niw 2 kondygnacje nadziemne; 
4) budynki kryte dachami stromymi; 

5) nie”rzekraczalne linie zabudowy okre`lone na rysunku ”lanu; 
6) na czę`ci terenu ustala się strefę WIII ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznychŁｬ 
 

7) Uwaga dotycząca terenów elementarnych źŁKŁ2011ŁMW,U i Z.K.2012.U,MN: 

ｦ teren elementarny Z.K.2011.MW,U 

§ 17 ust. 2.: Ustalenia ekologiczne: 

pkt 3 - ”ro”onuje się do”isać ｭdo”uszcza się regulację linii brzegowej istniejącego oczka wodnego, oraz 
budowę urządzeL rekreacyjnych 9 n”Ł ”omost, kJadka);ｬ 

ｦ teren elementarny Z.K.2012.U,MN; 

§ 18 ust. 2,3; Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

Śla tego terenu nalewy ”rzyjąć graniczne wskauniki zabudowy stosowne do warunków ”anujących 
w otoczeniu przedmiotowego terenu. 

Śodatkowo obszar oddziaJywania ”lanowanej zabudowy na źŁKŁ2012ŁU,MN o którym mowa w ustawie 

ｭPrawo Budowlaneｬ dotyczy takwe terenu źŁKŁ2011ŁMW,U i to nalewy uwzględnić w projekcie planu. 

Uwaga uwzględnionaŁ Uzu”eJniono ustalenia: 

17 ust. 2 

ｭ3) do”uszcza się regulację linii brzegowej istniejącego oczka wodnego; 

4) do”uszcza się w obrębie oczka wodnego wy”osawenie terenu w ciąg ”ieszy z miejscami wypoczyn-

kowi: Jawki, daszki, schody, mostki, terenowe urządzenia rekreacyjne it”Ł;ｬ 

 

8) Uwaga dotycząca terenu elementarnego źŁKŁ2003ŁMN,U, dziaJek 9ł10, 9ł8, 9ł9, 9ł7, 9ł6, 9ł5, 9ł4, 
9/3: 

ｦ sprzeciw przeciwko projektowanemu zapisowi w miejscowym ”lanie: ｭŚo”uszcza się zabu-

dowę bez”o`rednio ”rzy granicy dziaJki budowlanejŁｬ 
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Uwaga nieuwzględnionaŁ Charakterystyczną cechą historycznego ukJadu ”rzestrzennego jest zabudowa 
lokalizowana ”rzy granicach dziaJkiŁ Plan nie nakazuje, ale jedynie do”uszcza s”osób lokalizowania zabu-

dowy na granicy dziaJkiŁ 

9) Uwaga dotycząca terenu elementarnego źŁKŁ2020ŁMW: 
ｦ ”rojekt ”lanu nie uwzględnia zmian wJasno`ciowych jakie nastą”iJy w ostatnich latach. Teren 

ten zostaJ juw roz”arcelowany na dziaJki 8ł61; 8ł62ł; 8ł63; 8ł64; 8ł65 i 8/66 i sprzedany; 

ｦ ”roszę o wykre`lenie ”kt 5 dotyczącego ustalenia obsJugi komunikacyjnej o tre`ci: 
1) obsJuga ta będzie realizowana z terenu Z.K.2040 KDW (ul. Księdza Robaka)Ł 

Uwaga uwzględniona czę`ciowo w zakresie komunikacji. 

źa”isy ”lanu ustalają zabudowę wielorodzinną bez mowliwo`ci lokalizowania usJug, ”lan jak najbardziej 
uwzględnia dokonane ”odziaJy wJasno`cioweŁ 

W ustalenia komunikacyjne dopisano: 

ｭobsJuga komunikacyjna z terenu Z.K.2028.KD.L (ul. IukasiLskiego), źŁKŁ2040ŁKŚW (ulŁ KsŁ Robaka)Łｬ 

10) Uwaga dotycząca terenu elementarnego źŁKŁ2020ŁMW: 
ｦ na omawianym terenie ”owinna być do”uszczalna jedynie budowa budynku mieszkalnego; 
ｦ ”ro”onujemy, aby ”ozostawić wjazd od strŁ ulicy KsŁ Robaka dla budynku KsŁ Robaka 1-9 

”oJowonego na dziaJce 8ł56, jednocze`nie umowliwić dla dziaJki 8ł66 wykonanie odrębnego 
wjazdu bez”o`rednio od strŁ ulicy IukasiLskiego; 

ｦ uwaga dotycząca wyznaczenia linii zabudowy dla dziaJki 8ł66Ł Wyznaczenie linii Jamanej zbu-

rzy Jad ”rzestrzenny, który jest zachowany ”raktycznie w caJym obszarze otaczającym tą 
dziaJkęŁ Linia zabudowy ”owinna być ustalona tak aby wymuszaJa ”oJowenie budynku na tej-

we dziaJce w ”odobny s”osób jak ”oJowone są budynki sąsiednieŁ 

Uwaga uwzględniona w zakresie ”rzeznaczenia terenu na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną bez 
mowliwo`ci lokalizacji usJug, czę`ciowo w zakresie ustaleL komunikacyjnych, nieuwzględniona w zakresie 

linii zabudowy na terenie dziaJki 8ł66: 

W ustalenia komunikacyjne dopisano: 

obsJuga komunikacyjna z terenu Z.K.2028.KD.L (ul. IukasiLskiego), Z.K.2040.KDW (ul. Ks. Robaka). 

Linia zabudowy wyznaczona zostaJa jako nie”rzekraczalna w odlegJo`ci 6 m od granicy rowu melioracyj-

nego i stanowi obszar na którym mowe być zlokalizowana zabudowaŁ Nie jest to linia obowiązująca, tym 
samym osoba projektująca na tym terenie nowa zabudowę mowe ją ksztaJtować w dowolny s”osób, jedy-

nie zwracając uwagę na to, aby linii nie ”rzekraczaćŁ 

11) Uwaga dotycząca terenu elementarnego źŁKŁ2020ŁMW: 
ｦ na omawianym terenie ”owinna być do”uszczalna jedynie budowa budynku mieszkalnego; 

ｦ ”ro”onujemy, aby ”ozostawić wjazd od strŁ ulicy KsŁ Robaka dla budynku KsŁ Robaka 1-9 

”oJowonego na dziaJce 8ł56, jednocze`nie umowliwić dla dziaJki 8ł66 wykonanie odrębnego 
wjazdu bez”o`rednio od strŁ ulicy IukasiLskiegoŁ 

Uwaga uwzględniona w zakresie ”rzeznaczenia terenu na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną bez 
mowliwo`ci lokalizacji usJug, czę`ciowo w zakresie ustaleL komunikacyjnych: 

W ustalenia komunikacyjne dopisano: 

obsJuga komunikacyjna z terenu Z.K.2028.KD.L (ul. IukasiLskiego), źŁK.2040.KDW (ul. Ks. Robaka). 

II wyJowenie: brak uwagŁ 

III wyJowenie: 

1) Uwaga dotycząca dziaJki nr 8/66 z obrębu 2055: 
ｦ zmiana ”olegającą na nie wyznaczaniu strefy ochronnej dla rowu melioracyjnego, zaznaczonego 

na ”lanie sytuacyjnym, ”rzy dziaJce 8ł66 z obrębu 2055 w Szczecinie przy ul. IukasiLskiego; 
ｦ rozszerzenie funkcji z mieszkaniowej na mieszkaniowo - handlowo - usJugowej o powierzchni 

nie ”rzekraczającej 400 m2. 

Uwaga uwzględniona w zakresie ”asa sJuwącego do konserwacjiŁ Uwaga nieuwzględniona w zakresie 

lokalizacji zabudowy mieszkaniowo - handlowo - usJugowejŁ 
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Teren ”rzeznaczony jest ”od zabudowę wielorodzinną niskiej intensywno`ci, o wys. do 12,5 m, nawiązu-

jącą do juw istniejącejŁ źabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z do”uszczeniem usJug wbudowanych zo-

staJa ”rzewidziana od ulŁ IukasiLskiego i zas”okaja ona ”otrzeby tego terenuŁ Ponadto uwzględniona zo-

staJa uwaga ws”ólnoty mieszkaniowej, dotycząca lokalizacji wyJącznie zabudowy mieszkaniowej na 
przedmiotowym terenie i zachowania charakteru wnętrza zabudowy wielorodzinnej juw istniejącej, jako 
kameralnej enklawy (teren wewnątrz zabudowy mieszkaniowej zagos”odarowany z uwzględnieniem ”o-

trzeb rekreacji mieszkaLców, ”lac zabaw it”Ł)Ł 

2) Uwaga dotycząca caJego obszaru ”lanu oraz terenu elementarnego źŁKŁ2003ŁMN,U, dziaJki 9ł10, 
9/8, 9/9, 9/7, 9/6, 9/5, 9/4, 9ł3 obręb 2045: 

ｦ sprzeciw przeciwko projektowanemu zapisowi w miejscowym ”lanie: ｭŚo”uszcza się zabu-

dowę bez”o`rednio ”rzy granicy dziaJki budowlanejｬ; 
ｦ do”isanie do § 9 ust. 3 pkt 6 c: 

ｭc) zakazuje się nadbudowy i rozbudowy, z zaleceniem zachowania istniejącego budynku gos”odarczego 
”rzylegającego do elewacji tylnej, z mowliwo`cią jego ”rzebudowy - wyburzenia górnej kondygnacjiŁｬ 

Uwaga uwzględniona w zakresie dotyczącym budynku gos”odarczego ”rzylegającego do elewacji tylnej 
budynku przy ul. Szerokiej 49, jednak za”isy ”rojektu ”lanu nie ulegJy zmianie, gdyw za”is o zaleceniu 

zachowania istniejącego budynku gos”odarczego nie wyklucza mowliwo`ci ”rze”rowadzenia wymienio-

nych w uwadze prac. 

Uwaga nieuwzględniona w zakresie do”uszczenia zabudowy bez”o`rednio ”rzy granicy dziaJki budowla-

nej. Zapis o mowliwo`ci lokalizowania zabudowy na granicy dziaJki budowlanej ”odyktowany jest s”ecyfi-
ką obszaru ”lanu, jest to teren z zachowanymi obiektami historycznymi, z tradycyjnymi ”odziaJami 
i s”osobem zabudowy dziaJekŁ Jednym z zadaL ”lanu jest ochrona i kontynuacja tego sposobu zabudowy, 

co wiąwe się mŁ inŁ z mowliwo`cią lokalizacji zabudowy na granicy dziaJki budowlanejŁ 
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UCHWAIA NR LIIł1373ł10 

 RADY MIASTA SZCZECIN 

 z dnia 25 ”audziernika 2010 rŁ 

w s”rawie Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭWielgowo-Śunikowoｬ 
w Szczecinie. 

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

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

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 123, poz. 803, zm. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 

poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; 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, co 

nastę”uje: 

§ 1. 1. źgodnie z uchwaJą Nr XXXIII/820/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2009 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭWielgowo-

Śunikowoｬ w Szczecinie, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”oda-

rowania ”rzestrzennego miasta Szczecin uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listo-

pada 2008 r. uchwala się Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭWielgowo-Śunikowoｬ 
w Szczecinie na obszarze Osiedla Wielgowo-SJawociesze, w dzielnicy PrawobrzeweŁ 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 144,0 ha z granicami o nastę”ującym ”rzebiegu: 

1) od ”óJnocy - ulica Tczewska, 

  


